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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.: 299001 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201803305 
(220) Inndato: 2018.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

FROM THE SOURCE FOOD 
MARKET 

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

 Jan Yngve Holen, Bjørnenga 20 D, 1364 FORNEBU, 
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. 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av 
frukt og grønt, frø, nøtter, frokost-lunsj-
middagsprodukter, samt alkoholholdig drikke; salg av 
brød, kaker, ferdigstekte boller, kjøtt og fisk, 
meierivarer, pålegg, mineralvann, alkoholholdig drikke, 
kaffe, te, godteri, snacks/chips og kosmetikk; betjent 
salg av kjøtt, fisk, ost; salg av kjøtt, fisk og ost hvor 
kundene selv kan plukke varene. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurant/servering av mat og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299002 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201805810 
(220) Inndato: 2018.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PLYO AS, Sagveien 21, 0459 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 9   Datamaskiner; dataprogrammer; programvare for 
innhenting, lagring, tilgang, visning, deling, navigasjon 
og administrering av elektroniske filer, herunder lyd, 
video, tekst, multimedia- innhold, grafikk og bilder; 

programvare for aggregering, organisering, og 
samhandling av digitalt innhold, herunder lyd, video, 
tekst, multimedia- innhold, grafikk og bilder; 
operativsystemprogramvare; nettleser programvare; 
dataprogramvare for å gi tilgang til internett; 
periferiutstyr til datamaskiner; digitale medieavspillere; 
nedlastbare elektroniske filer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; annonsebyråer, 
utsendelse av reklameannonser, publisering av 
reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering 
og innsamling av informasjon for bruk i databaser, 
innsamling av annonser for bruk på websider; 
detaljhandel og onlinehandel av softwareløsninger for 
datamaskiner og mobiltelefonløsninger; detaljhandel og 
online handel av hardware og elektroniske produkter, 
som angitt i klasse 9; innhenting og systematisering av 
informasjon til bruk i databaser; digital markedsføring, 
både betalt og organisk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet 
informasjonsbyråer, internett portal tjenester, 
dataassistert overføring av beskjeder, bilder, 
informasjon og betalingsmidler, elektronisk 
postoverføring, kommunikasjon ved dataterminaler, 
kommunikasjon ved optisk fibernettverk, 
mobiltelefontjenester, satellittoverføringer, telefonisk 
kommunikasjon; konsulenttjenester for mobiltelefoni; 
nyhetsbyråer. 

  Klasse 41   Kurs og opplæringsvirksomhet. 
  Klasse 42   Software-programmering; interaksjonsdesigntjenester; 

profesjonell og teknisk assistanse, utleie av 
dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende 
datamaskiner, dataprogrammer, mobiltelefoner; 
individuell design og utvikling av dataprogrammer, -
systemer, -websider, nettlesere og nettverk for andre, 
utleie av tilgangstid til databaser; webhotell; tjenester 
for å tilby applikasjonstjenester (APS), nemlig 
vedlikehold og oppdatering av andres programvare 
applikasjoner; tekniske support-tjenester; feilsøking av 
problemer ved dataprogramvare- og datamaskinvare; 
tilby en nettside som inneholder informasjon 
vedrørende dataprogramvare; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning; faglige 
konsultasjoner (ikke om forretninger); utvikling og 
design av nye kjennetegn, nettsider, nettside med 
nettbutikk, applikasjoner (apps) for produkter og 
tjenester, ikke-nedlastbare elektroniske filer. 

  Klasse 45   Lisensiering av software. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.07.02 - nr 27/18

4 
 

(111) Reg.nr.: 299003 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201802573 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RICH. STEEN AS, Postboks 142 Alnabru, 0614 OSLO, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Apparater for lasting og lossing; drivmekanismer 

andre enn for landkjøretøyer; elektriske hammere; 
elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer; 
filtreringsmaskiner; høytrykkskompressorer; hydrauliske
motorer; hydrauliske styringsanordninger for maskiner 
og motorer; industrielle manipulatorer [maskiner]; 
knusemaskiner for avfall; kompressormotorer; 
komprimeringsmaskiner for avfall 
(renovasjonsaggregat); kuttemaskiner; kraner [løfte- og 
heiseapparater]; motorer andre enn for landkjøretøyer; 
presser [maskiner for industriell bruk]; 
pulveriseringsmaskiner; skjæremaskiner; 
styreinnretninger for maskiner og motorer; 
transportbånd; trykkluftmaskiner  

  Klasse 12   Biler for avfallshåndtering; karosserier for automobiler; 
lasteplan for lastebiler; lastevogner; tilhengere 
[kjøretøy]; tilhengerfester for kjøretøyer; 
tippeanordninger for vogner [deler av vogner] 

  Klasse 40   Konstruksjon av maskiner og motorvogner laget på 
bestilling 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299004 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201716034 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Björn Borg Brands AB, Tulegatan 11, SE-11353 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 IPO IP Specialists AB, Mailbox 550, SE-11411 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper; sjampo; parfyme; eau de cologne; essensielle 
oljer; kosmetikk; hårkrem; ansikts lotion; body lotions; 
barberingspreparater; ansikts- og kroppsmasker; 
preparater for sminkefjerning; dental kremer; tannkrem; 
anti-perspiranter (toalettsaker); deodoranter; neglelakk; 
neglepleiepreparater; solkrem; hårvoks; hårpleie 
preparater. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; bokser av lær; dyreskinn; 
poser; håndvesker; trunker og reiseposer; 
attachévesker; koffert; paraplyer; parasoller; gåstaver; 
lommebøker; kredittkortholdere; nøkkelholdere; Poser 
tilpasset til å bære sportsartikler. 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer; tekstilhåndklær; sengetøy; 
sengetøy; bomull stoff; bordduker uten papir; sengetøy; 
bord løpere; bordservietter av tekstil; tekstil filter 
materialer; flanell; foringer (tekstil); jersey (stoff); 
madrasstrekk; sengetepper; sengetøy; dyner; putevar; 
putetrekk; sengeteppe; mollskinn (stoff); møbelbelegg 
av plast; tekstiloverlegg; ikke-vevet tekstilmaterialer; 
lommetørkle av tekstil; vevd plast materialer; dynetrekk; 
fløyel; silke (klut). 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; klær til sport; gymnastikk 
klær; gymnastikksko; badetøy; badebukser; svømming 
kostymer; badetøy; bikinier; badekåper; badekåper, 
vanntett klær; våtdrakter for vannsport; klær for nyfødte 
babyer; babyutstyr (klær); undertøy; underbukser; 
menns undertøy; kvinners undertøy; pyjamas; nattklær; 
korsetter [undertøy]; jeans; leggings, bukse; skjørt; 
bluser; jumpers; cardigans; gensere; vester; belter; 
dresser; fritidsbekledning; forkle for slitasje; skjerf; 
hansker (klær); hette (klær); strikkevarer (klær); kjoler; 
morgenkåpe; muffer (klær); parkas; gensere; pelskåpe; 
sandaler; kluter; slips; bandanas; sokker; solhatt; 
strømper; strømper; nikkers; T-skjorter; utendørs klær; 
vester; yttertøy; toppfrakker; frakker. 

  Klasse 28   Gymnastikk og sportsartikler; kroppsbygging 
apparater; automatiske spill, ikke myntoperert og ikke 
for fjernsyn; maskiner for fysiske øvelser; stasjonære 
trening sykler; racketer; nett for sport; sener for 
racketer; strenger for racketer; tennisballer; 
kasteapparat for tennisballer; boksehansker; baseball 
hansker; golf hansker; biljardbord; biljardballer; biljard 
markører; baller for spill; brettspill; fiskeutstyr; 
golfbager; golfklubber; hockeykøller; hockey utstyr; 
rulleskøyter; seilbrett; svømmeføtter; skateboards; ski; 
ski bindinger; skøyter; balltre; små baller for spill; 
snøbrett; spillkort; kjegle; surfebrett; surfebrett; 
surfebrett poser; sett for golfbager 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299005 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201802491 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Zimmer, Inc., 345 E. Main Street, US-IN46580 

WARSAW, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Publikasjoner [trykte], nemlig, flygeblad, brosjyrer, 

nyhetsbrev, rapporter, og håndbøker med informasjon 
innen ortopediske, spinale, dentale og kirurgiske 
implantanter og tihørende varer. 

  Klasse 44   Fremskaffelse av medisinsk informasjon innen 
ortopediske, spinale, dentale og kirurgiske implantater 
og tilhørende varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299006 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201717037 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAIL RACING INTERNATIONAL AB, Box 53, SE-
42722 BILLDAL, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Allbruksvesker og –bager, bager, dokumentmapper, 
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paraplyer, lommebøker, håndvesker. 
  Klasse 25   Klær inkludert skjorter, bluser, gensere, jakker, 

kapper, frakker, benklær, undertøy, strømper, sokker, 
capser, hatter, høyluer, tøfler, sko, støvler, votter, 
halvhansker, ermebeskyttere, hansker, skjerf, 
våtdrakter, vester, badedrakter, badebukser, - shorts, 
badekåper, slips, hodebånd, pannebånd, skjerf, sjal, 
vanntette klær, sweaters, gensere, kjoler, skjørt, vester, 
dresser, jakker, overaller, kjeledresser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299007 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201714305 
(220) Inndato: 2017.10.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHUT UP AND FISH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CAPTAIN SIG AS, Postboks 32, 4297 
SKUDENESHAVN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 28   Gymnastikkartikler. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299008 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201711415 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heyday Wines AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl og ølbaserte cocktailer; mineralvann, kullsyreholdig 

vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, 
fruktjuicer, fruktnektar og fruktekstrakter; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker; limonade; 
essenser; drikkevann; cider (ikke alkoholholdig); 
honningbasert drikke (ikke alkoholholdig). 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, 
vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka, 
likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider, 
honningbasert alkoholholdig drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299009 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201807877 
(220) Inndato: 2018.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALTSHOP NORDIC AS, Fridtjof Nansens plass 9, 0160 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Vitaminer for matvareindustrien 
  Klasse 5   Kostholds- og ernæringstilsetninger 
  Klasse 35   Salg av matvarer 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299010 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201711416 
(220) Inndato: 2017.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Heyday Wines AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Øl og ølbaserte cocktailer; mineralvann, kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, 
fruktjuicer, fruktnektar og fruktekstrakter; saft og andre 
preparater til fremstilling av drikker; limonade; 
essenser; drikkevann; cider (ikke alkoholholdig); 
honningbasert drikke (ikke alkoholholdig). 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder akevitt, 
vin, sterkvin, brennevin, whisky, druebrennevin, vodka, 
likør, fruktbrennevin, rom, gin, bitter, genever, cider, 
honningbasert alkoholholdig drikke. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299011 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(210) Søknadsnr.: 201802203 
(220) Inndato: 2018.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

Skjegg og bart til Dovre 
faller/SOBTDF 

(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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; Armbåndsur; Dekorative jakkepins; Emblemer 
av edelmetall; Jakkepins [smykker]; Klokker [ur]; 
Mansjettknapper; Nøkkelringer [splittringer med pynte- 
eller dekorative hemper]; Slipsnåler; Sølvlegeringer; 
Dekorative smykker for mobiltelefoner. 

  Klasse 25   Artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og 
smårollinger; babybody; babykjoler; badebukser; 
badedrakter; badekåper; badeshorts; badetøy for 
menn; badetøy for menn; barneluer; baseballcaps; 
belter [bekledning]; bokseshorts; caps; denimjakker; 
denimplagg; fritidsklær; gensere; hatter; hode- og 
halstørkler av silke; hodebånd [bekledning]; hodepynt; 
jakker; klær; kortermete t-skjorter; luer; piké-skjorter; 
shortser; skjorter; sko; skyggeluer; slips; smekker, ikke 
av papir; solskjerm [hodeplagg]; støvler og sko; topper 
[undertøy]; treningsbukser; treningsjakker; 
treningsklær; truser; t-skjorter; vester; T-skjorter; caps; 
genser; luer; singleter; strikkeluer; hatter; jakker; klær 
for gymnastikk, klær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299012 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2016.12.01, GB, 3199848 
(210) Søknadsnr.: 201707210 
(220) Inndato: 2017.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DSG Retail Limited, 1 Portal Way, GB-W36RS 
LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 
og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
svitsjing, transformasjon, akkumulasjon, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; høyttalere; høyttalersystemer; 
høyttalerkabinetter; hodetelefoner; kameraer; 
digitalkameraer; digitale fotorammer; stativer for 
kameraer; blitzapparater; linser; videokameraer; 
regnemaskiner; dikteringsmaskiner; 
databehandlingsutstyr; personlige datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; brettdatamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; elektroniske leseinnretninger 
(eReaders); apparater og instrumenter til opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller visuelle 
tegn; kopimaskiner; faksmaskiner; fjernsynsapparater 
og trådløse mottaks- og gjengivelsesapparater; TV-er; 
DVD-spillere; MP3-spillere; smart-TV-er; smart-set-top-
bokser; optiske og magnetooptiske diskspillere og -
opptakere for lyd-, bilde-/video- og computerdata; 
uinnspilte optiske og magnetooptiske disker; innspilte 
optiske og magnetooptiske disker med musikk, bilde, 
tekst, data, stillbilder og bevegelsesbilder; projektorer; 
veggmonteringsinnretninger for fjernsynsapparater; 
radioer; klokkeradioer; apparater og instrumenter for 
videoopptak og -gjengivelse; forhåndsinnspilte video- 
og lydbånd, kompaktplater, DVD-er, disker og disketter, 
kassetter, videoer og andre lagringsmedier 
inneholdende eller for opptak av lyd, bilder, 
programvare og informasjon; dataspill; 
videospillprogramvare; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare dataapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare og nedlastbare 
programvareapper for smart-TV-er, smart-set-top-
bokser, smartklokker og smartinnretninger; 
fellesskapsbasert selvhjelpsoftware; parabolantenner; 
satellittnavigasjonsinnretninger; skrittellere; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
multimediaapparater og -instrumenter; skrivere; 
elektroniske brikker (chips); grensesnitt for 
datamaskiner; PC-kortmodemer; modemer; skannere; 
telekommunikasjonsapparater, herunder telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner; telefonsvarere; 
mikrofoner; monitorer; høyttalere; lydkort; 
platestasjoner; joysticks; datamus; håndleddstøtter; 
musematter; diskettoppbevaringsbokser; batterier; 
kikkerter; magnetiske eller kodede lojalitetskort; 
dokkingstasjoner for mobiltelefoner, MP3-spillere, 
bærbare datamaskiner og nettbrett; etuier og deksler 
for nettbrett, mobiltelefoner og andre elektroniske 
enheter; smartklokker; personlige elektroniske 
treningsenheter; kodede gavekort; elektriske 
kontrollpaneler; berøringsfølsomme kontrollpaneler; 
sikkerhetskameraer; kontrollpaneler for 
sikkerhetsalarmer; kontrollpaneler for betjening av 
hjemmeutstyr; sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for 
kjøretøyer); kodede medlemskort; 
dataadministrasjonsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; programvare som muliggjør 
etterspørring, sammenligning og analyse av data; 
programvare som muliggjør salgs- og 
prisprognostisering; programvare som muliggjør bolkvis 
behandling av salg; programvareapplikasjoner for å 
muliggjøre kommunikasjon og overføring av data på 
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mobile teknologiplattformer; 
telekommunikasjonshardware; bredbåndshardware; 
elektriske kontrollapparater, -systemer, -enheter og -
installasjoner; programmerbare kontrollapparater; 
fjernkontrollapparater; fjernstyringsapparater for bruk 
med oppvarmings-, belysnings-, dampgenererings-, 
tørke-, ventilasjons-, klimaanlegg-, vannforsynings- og 
sikkerhetsapparater; temperaturkontrollenheter; 
temperaturkontrollapparater; energikontrollinnretninger; 
termostatkontrollapparater; fyrkjelekontrollapparater; 
kommunikasjonskontrollinnretninger; dataprogramvare 
for tidsstyring; dataprogramvare for temperatur- og 
lysstyring; flerkontrollsignaloverføringsenheter; 
apparater for nettverksstyring og -kontroll; 
kommunikasjonsgrensesnittenheter; 
grensesnittprogramvare; interaktiv dataprogramvare 
tilgjengelig på datamaskiner og via mobiltelefoner; 
mobiltelefonapplikasjoner; trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsnettverk; 
sikkerhetskontrollapparater; apparater for elektronisk 
og automatisk tilgangssikkerhet; 
sikkerhetsvideokameraer og -TV-skjermer; 
inntrengingsdeteksjonssystemer og - apparater; 
programvare for å kontrollere bygningstilgang og 
sikkerhetssystemer; målere; målere for måling og 
overvåking av energi; dataprogramvare for bruk i 
måleravlesning, -overvåking og - rapportering; 
smartmålere; smartmålere, nemlig målere for testing, 
visning og rapportering av løpende energiforbruk; 
elektriske målere; gasstrømmålere; vannstrømmålere; 
visuelle visningsenheter; apparater, utstyr og 
instrumenter for måling av effektivitet, ytelse og forbruk 
fra gasskjeler; mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobildatakommunikasjonsapparater; 
dataoverføringsapparater; luftkvalitetssensorer; 
karbonmonoksidsensorer; lekkasje- og 
vannuttrengningsdetektorer; software og hardware for 
automatisering av hjem; bevegelses- og 
kontaktsensorer; stemmeaktiverte kontrollenheter; 
smartlåser og elektroniske låser; leve- og 
bohjelpsenheter, nemlig lokaliseringssensorer; 
nødalarmer og pasientanropsystemer; lokale og 
nettskybaserte minnelagringsenheter; trådløse 
nettverksrutere; signalforsterkere; analyseutstyr for 
energi- og vannforbruk for husholdninger og utstyr.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings-rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings- rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og, 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, programvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 

hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; organisering, ledelse 
og overvåking av salg og salgsfremmende 
insentivordninger; organisering, drift og overvåking av 
kundelojalitetsordninger; reklame- og 
annonsevirksomhet; markedsføringstjenester; 
markedsanalyser; markedsundersøkelser; 
forretningsadministrasjon; forretningsledelse; 
kontortjenester; administrasjon av et rabattprogram 
som gir deltakerne rabatt på varer og tjenester ved bruk 
av et rabattkort; forbrukerrådgivning og -
informasjonstjenester; innsamling, lagring, analyse og 
gjenfinning av data og informasjon; vedlikehold, 
indeksering og distribusjon av informasjon relatert til 
kundebruk av digitale tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi; tilveiebringelse av 
pris-, service- og produktinformasjon innen digitale 
tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi, samt innsamling og 
analyse av komparative data relatert til det samme; 
kundeservice og ettersalgstjenester; tilveiebringelse av 
prisinformasjon knyttet til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; tilrettelegge for 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, elektrisitet, 
gass, vann og forsikring; bedriftsinformasjonstjenester; 
videresalg av data fra husholdnings-, utstyrs- og 
forbrukeranalyser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulenttjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringstjenester; garantiprogramtjenester; utvidet 
garanti-forsikring; finansielle garanti- og 
forsikringsrådgivningstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringsinformasjonstjenester; utstedelse av 
verdibevis i relasjon til kundelojalitetsordninger; 
utstedelse av verdibevis som en del av en 
kundemedlemskapsordning; tilby rabatter ved 
deltagende virksomheter tilhørende andre ved bruk av 
et medlemskort; meglingstjenester; tilby økonomisk 
rådgivning relatert til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; 
mellommannstjenester relatert til tilveiebringelse av 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder leverandører av telekommunikasjon, telefoni, 
ISP, elektrisitet, gass, vann og forsikring; person-til-
person-betalingstjenester; forbrukerkredittjenester; 
kredittmeklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datahardware, data-periferiutstyr, datasystemer, 
databehandlingsapparater og -utstyr, 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; installasjons-, vedlikeholds- 
og reparasjonstjenester i relasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, -apparater og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold, service og 
reparasjon av fjernsynsapparater, musikkspillere, 
spillkonsoller, mobiltelefoner og husholdnings- og 
kjøkkenapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; elektriker- og 
rørleggertjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av smartprodukter; 
elektroinstallasjonstjenester; 
elektroentreprenørtjenester; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av gass-, olje- og/eller vanninnretninger 
eller elektrisk utstyr eller husholdningsapparater; 
installasjon av varme- og lysstyringsapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
boligsikkerhetsapparater og sikkerhetssystemer; 
vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; 
installasjon av gass-, elektrisitets- og vannmålere, 
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herunder smartmålingshjemmedisplayenheter (IHD) og 
forbrukertilgangsenheter (CAD); oppsett- og 
støttetjenester med hensyn til alle de ovennevnte; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i 
relasjon til de foregående tjenestene.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
nett-kringkastingstjenester (webcasting); 
tilveiebringelse av en videodelingsportal; overføring av 
lyd og video på forespørsel; lyd-, video- og 
multimediakringkasting, herunder via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring, strømming og 
levering av lyd og visuelt innhold; strømming av innhold 
og nedlastbart innhold; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold 
levert via en online klikkefilmtjeneste (video-on-
demand/VOD); overføring av elektroniske medier, data, 
multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, avbildninger, 
tekst, fotografier, brukergenerert innhold, lydinnhold og 
informasjon via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fora og 
samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer 
og multimediainnhold mellom brukere via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
hjemtilkoblingstjenester; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; tilveiebringelse av 
multispilltelekommunikasjonstjenester; 
bredbåndstjenester; personlige 
kommunikasjonstjenester; elektronisk post-tjenester; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; kommunikasjon via 
dataterminaler, telefon-fiberoptiske nettverk eller andre 
medier; tilby brukertilgang til internett; 
internettkommunikasjonstjenester; elektronisk 
kommunikasjon-tjenester, herunder tilveiebringelse av 
video på forespørsel, internett-leverandørfasiliteter, 
bredbånd-, kabel-, digital-, satellittfjernsyn-, trådløs 
applikasjonsprotokoll- og personlig kommunikasjon-
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av 
telefonitjenester, herunder via internett; 
meldingsformidlingstjenester; dataoverføringstjenester; 
utleie av telekommunikasjons-, kringkastings-, 
kringkastingsmottaks-, meldingsoverførings- og 
meldingsmottakerapparater og -instrumenter; 
tilveiebringelse av tilgang til et online grensesnitt for 
kontroll av oppvarmings-, vannforsynings-, belysnings-, 
sanitæranleggs-, klimaanleggs-, ventilasjons- og 
sikkerhetsapparater; trådløs kommunikasjon-tjenester; 
kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefoner, globale 
datanettverk, internett og trådløs overføring som kobler 
til apparater og utstyr for oppvarming, belysning, 
dampgenerering, tørking, ventilasjon, 
luftkondisjonering, vannforsyning og sanitære formål; 
programvaretjenester for meldingsformidling og 
varsling via cellenettverk; duplekse stemme-
overinternettprotokoll- baserte (VoIP-baserte) 
kommunikasjons- og meldingstjenester, herunder foto- 
og videooverføring; rådgivnings, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 39   Transport; transport, lagring, innsamling og levering 
av gods og varer; oppbevaringstjenester; lagring av 
varer; pakking av varer; borttransporteringstjenester; 
sporingstjenester relatert til transport av gods og varer; 
reservasjons- og avtaletjenester relatert til transport av 
gods og varer; rådgivnings-, konsultasjons- og 
informasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 40   Resirkulering; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 41   Opplæring; underholdning; underholdningstjenester, 
herunder tilveiebringelse av lyd- og visuelt innhold 
innen områdene underholdning; utleie og distribusjon 
av DVD-er, kompaktplater, CD-ROM, innspilte 
databærere og lyd- og videoopptak med 
underholdningsinnhold og utleie av kinofilmer, 
dokumentarfilmer, spillefilmer, filmer, lydopptak, 
videospill, multimediapresentasjoner, elektroniske 
bøker og publikasjoner, videoopptak, multimediaopptak 

og dataspill, herunder via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og anbefalinger innen 
området underholdning; arrangering og gjennomføring 
av opplæring relatert til elektrisk og elektronisk utstyr, 
mobiltelefoner og husholdnings- og kjøkkenutstyr; 
tilveiebringelse av online opplæring; veilednings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
de foregående tjenestene. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datahardware og programvare; veiledningstjenester, 
tekniske informasjonstjenester og tekniske rådgivnings-
og støttetjenester relatert til elektriske, elektroniske og 
husholdningsartikler, fotografisk og kinematografisk 
utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, datautstyr, mobiltelefoner, 
husholdningsapparater og kjøkkenutstyr samt 
tilleggsutstyr; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester relatert til datamaskiner og 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr samt til bruk 
derav; elektronisk lagring av filer og dokumenter; 
informasjonsteknologi-støttetjenester; 
datagjenfinningstjenester; teknisk rådgivning relatert til 
datamaskiner; tilveiebringelse av online- og 
telefonstøtte for datamaskinbrukere; installasjon av 
dataprogramvare; nettsky-databehandling; rådgivning 
innen området nettskydatanettverk og -applikasjoner; 
tilby midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar 
operativprogramvare for aksessering og bruk av et 
nettskydatanettverk; tekniske støttetjenester (support) 
relatert til programvare; datasikkerhetsrådgivning; 
datasikkerhetstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SaaS); vertskapstjenester (hosting) for et nettsted med 
interaktive verktøy og applikasjoner; vertskapstjenester 
for et nettsted som gjør det mulig for brukere å dele 
data; vertskapstjenester for et nettsted som gjør det 
mulig for brukere å laste opp, administrere og 
aksessere data, informasjon, tekst, elektroniske 
publikasjoner, bilder og brukergenerert innhold; 
vertskapstjenester for et nettsted som muliggjør deling 
av innhold blant brukere; lagring av data og 
informasjon; tilveiebringelse av en online plattform som 
gjør det mulig for brukere å sammenligne bredbånds- 
og energitilbud; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til bruk av energi, energieffektivitet og 
energibesparelse; lokale og nettskybaserte 
lagringstjenester; analysetjenester for energi og 
vannforbruk for husholdninger og utstyr; 
rådgivningstjenester relatert til å forbedre tilkoblede og 
smarte boliger, nemlig tilby forbrukere råd om hvordan 
de kan bruke smartteknologi for å betjene 
hjemmeutstyr og gjøre sine hjem mer tilkoblet; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til sikkerhet; elektroniske overvåkningstjenester 
for sikkerhetsformål; overvåking av innbrudds- og 
sikkerhetsalarmer; overvåking av sikkerhetssystemer; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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TEAM KNOWHOW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DSG Retail Limited, 1 Portal Way, GB-W36RS 
LONDON, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 
og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
svitsjing, transformasjon, akkumulasjon, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; høyttalere; høyttalersystemer; 
høyttalerkabinetter; hodetelefoner; kameraer; 
digitalkameraer; digitale fotorammer; stativer for 
kameraer; blitzapparater; linser; videokameraer; 
regnemaskiner; dikteringsmaskiner; 
databehandlingsutstyr; personlige datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; brettdatamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; elektroniske leseinnretninger 
(eReaders); apparater og instrumenter til opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller visuelle 
tegn; kopimaskiner; faksmaskiner; fjernsynsapparater 
og trådløse mottaks- og gjengivelsesapparater; TV-er; 
DVD-spillere; MP3-spillere; smart-TV-er; smart-set-top-
bokser; optiske og magnetooptiske diskspillere og -
opptakere for lyd-, bilde-/video- og computerdata; 
uinnspilte optiske og magnetooptiske disker; innspilte 
optiske og magnetooptiske disker med musikk, bilde, 
tekst, data, stillbilder og bevegelsesbilder; projektorer; 
veggmonteringsinnretninger for fjernsynsapparater; 
radioer; klokkeradioer; apparater og instrumenter for 
videoopptak og -gjengivelse; forhåndsinnspilte video- 
og lydbånd, kompaktplater, DVD-er, disker og disketter, 
kassetter, videoer og andre lagringsmedier 
inneholdende eller for opptak av lyd, bilder, 
programvare og informasjon; dataspill; 
videospillprogramvare; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare dataapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare og nedlastbare 
programvareapper for smart-TV-er, smart-set-top-
bokser, smartklokker og smartinnretninger; 
fellesskapsbasert selvhjelpsoftware; parabolantenner; 
satellittnavigasjonsinnretninger; skrittellere; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
multimediaapparater og -instrumenter; skrivere; 
elektroniske brikker (chips); grensesnitt for 
datamaskiner; PC-kortmodemer; modemer; skannere; 
telekommunikasjonsapparater, herunder telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner; telefonsvarere; 
mikrofoner; monitorer; høyttalere; lydkort; 
platestasjoner; joysticks; datamus; håndleddstøtter; 
musematter; diskettoppbevaringsbokser; batterier; 
kikkerter; magnetiske eller kodede lojalitetskort; 
dokkingstasjoner for mobiltelefoner, MP3-spillere, 
bærbare datamaskiner og nettbrett; etuier og deksler 
for nettbrett, mobiltelefoner og andre elektroniske 
enheter; smartklokker; personlige elektroniske 
treningsenheter; kodede gavekort; oppsettbokser; 3D-
skrivere; elektriske kontrollpaneler; berøringsfølsomme 
kontrollpaneler; sikkerhetskameraer; kontrollpaneler for 
sikkerhetsalarmer; kontrollpaneler for betjening av 
hjemmeutstyr; sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for 
kjøretøyer); kodede medlemskort; 
dataadministrasjonsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; programvare som muliggjør 
etterspørring, sammenligning og analyse av data; 
programvare som muliggjør salgs-og 
prisprognostisering; programvare som muliggjør bolkvis 
behandling av salg; programvareapplikasjoner for å 
muliggjøre kommunikasjon og overføring av data på 

mobile teknologiplattformer; 
telekommunikasjonshardware; bredbåndshardware; 
elektriske kontrollapparater, -systemer, -enheter og -
installasjoner; programmerbare kontrollapparater; 
fjernkontrollapparater; fjernstyringsapparater for bruk 
med oppvarmings-, belysnings-, dampgenererings-, 
tørke-, ventilasjons-, klimaanlegg-, vannforsynings- og 
sikkerhetsapparater; temperaturkontrollenheter; 
temperaturkontrollapparater; energikontrollinnretninger; 
termostatkontrollapparater; fyrkjelekontrollapparater; 
kommunikasjonskontrollinnretninger; dataprogramvare 
for tidsstyring; dataprogramvare for temperatur- og 
lysstyring; flerkontrollsignaloverføringsenheter; 
apparater for nettverksstyring og -kontroll; 
kommunikasjonsgrensesnittenheter; 
grensesnittprogramvare; interaktiv dataprogramvare 
tilgjengelig på datamaskiner og via mobiltelefoner; 
mobiltelefonapplikasjoner; trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsnettverk; 
sikkerhetskontrollapparater; apparater for elektronisk 
og automatisk tilgangssikkerhet; 
sikkerhetsvideokameraer og -TV-skjermer; 
inntrengingsdeteksjonssystemer og -apparater; 
programvare for å kontrollere bygningstilgang og 
sikkerhetssystemer; målere; målere for måling og 
overvåking av energi; dataprogramvare for bruk i 
måleravlesning, -overvåking og -rapportering; 
smartmålere; smartmålere, nemlig målere for testing, 
visning og rapportering av løpende energiforbruk; 
elektriske målere; gasstrømmålere; vannstrømmålere; 
visuelle visningsenheter; apparater, utstyr og 
instrumenter for måling av effektivitet, ytelse og forbruk 
fra gasskjeler; mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobildatakommunikasjonsapparater; 
dataoverføringsapparater; luftkvalitetssensorer; 
karbonmonoksidsensorer; lekkasje- og 
vannuttrengningsdetektorer; software og hardware for 
automatisering av hjem; hjemmehjelpsanropspunkter; 
bevegelses- og kontaktsensorer; stemmeaktiverte 
kontrollenheter; smartlåser og elektroniske låser; leve- 
og bohjelpsenheter, herunder  hjertefrekvensmonitorer, 
blodsukkermonitorer og lokaliseringssensorer; 
nødalarmer og pasientanropsystemer; lokale og 
nettskybaserte lagringsenheter; trådløse 
nettverksrutere; signalforsterkere; analyseutstyr for 
energi- og vannforbruk for husholdninger og utstyr.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings-rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings- rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og, 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, programvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
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kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; organisering, ledelse 
og overvåking av salg og salgsfremmende 
insentivordninger; organisering, drift og overvåking av 
kundelojalitetsordninger; reklame- og 
annonsevirksomhet; markedsføringstjenester; 
markedsanalyser; markedsundersøkelser; 
forretningsadministrasjon; forretningsledelse; 
kontortjenester; administrasjon av et rabattprogram 
som gir deltakerne rabatt på varer og tjenester ved bruk 
av et rabattkort; forbrukerrådgivning og -
informasjonstjenester; innsamling, lagring, analyse og 
gjenfinning av data og informasjon; vedlikehold, 
indeksering og distribusjon av informasjon relatert til 
kundebruk av digitale tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi; tilveiebringelse av 
pris-, service- og produktinformasjon innen digitale 
tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi, samt innsamling og 
analyse av komparative data relatert til det samme; 
kundeservice og ettersalgstjenester; tilveiebringelse av 
prisinformasjon knyttet til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; tilrettelegge for 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, elektrisitet, 
gass, vann og forsikring; bedriftsinformasjonstjenester; 
videresalg av data fra husholdnings-, utstyrs- og 
forbrukeranalyser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulenttjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringstjenester; garantiprogramtjenester; utvidet 
garanti-forsikring; finansielle garanti- og 
forsikringsrådgivningstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringsinformasjonstjenester; utstedelse av 
verdibevis i relasjon til kundelojalitetsordninger; 
utstedelse av verdibevis som en del av en 
kundemedlemskapsordning; tilby rabatter ved 
deltagende virksomheter tilhørende andre ved bruk av 
et medlemskort; meglingstjenester; tilby økonomisk 
rådgivning relatert til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; 
mellommannstjenester relatert til tilveiebringelse av 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder leverandører av telekommunikasjon, telefoni, 
ISP, elektrisitet, gass, vann og forsikring; person-til-
person-betalingstjenester; forbrukerkredittjenester; 
kredittmeklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 37   Vedlikeholdstjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskinvare, dataperiferiutstyr, 
datasystemer, databehandlingsapparater og -utstyr, 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; installasjons-, vedlikeholds- 
og reparasjonstjenester i relasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, -apparater og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold, service og 
reparasjon av fjernsynsapparater, musikkspillere, 
spillkonsoller, mobiltelefoner og husholdnings- og 
kjøkkenapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; elektriker- og 
rørleggertjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av smartprodukter; 
elektroinstallasjonstjenester; 
elektroentreprenørtjenester; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av gass-, olje- og/eller vanninnretninger 
eller elektrisk utstyr eller husholdningsapparater; 
installasjon av varme- og lysstyringsapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
boligsikkerhetsapparater og sikkerhetssystemer; 
vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; 

installasjon av gass-, elektrisitets- og vannmålere, 
herunder smartmålingshjemmedisplayenheter (IHD) og 
forbrukertilgangsenheter (CAD); oppsett- og 
støttetjenester med hensyn til alle de ovennevnte; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i 
relasjon til de foregående tjenestene.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
nett-kringkastingstjenester (webcasting); 
tilveiebringelse av en videodelingsportal; overføring av 
lyd og video på forespørsel; lyd-, video- og 
multimediakringkasting, herunder via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring, strømming og 
levering av lyd og visuelt innhold; strømming av innhold 
og nedlastbart innhold; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold 
levert via en online klikkefilmtjeneste (video-on-
demand/VOD); overføring av elektroniske medier, data, 
multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, avbildninger, 
tekst, fotografier, brukergenerert innhold, lydinnhold og 
informasjon via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fora og 
samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer 
og multimediainnhold mellom brukere via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
hjemtilkoblingstjenester; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; tilveiebringelse av 
multispilltelekommunikasjonstjenester; 
bredbåndstjenester; personlige 
kommunikasjonstjenester; elektronisk post-tjenester; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk;  kommunikasjon via 
dataterminaler, telefon-fiberoptiske nettverk eller andre 
medier; tilby brukertilgang til internett; internett-
kommunikasjonstjenester; elektronisk kommunikasjon-
tjenester, herunder tilveiebringelse av video på 
forespørsel, internett-leverandørfasiliteter, bredbånd-, 
kabel-, digital-, satellittfjernsyn-, trådløs 
applikasjonsprotokoll- og personlig 
kommunikasjonkringkastingstjenester; tilveiebringelse 
av telefonitjenester, herunder via internett; 
meldingsformidlingstjenester; dataoverføringstjenester; 
utleie av telekommunikasjons-, kringkastings-, 
kringkastingsmottaks-, meldingsoverførings- og 
meldingsmottakerapparater og -instrumenter; 
tilveiebringelse av tilgang til et online grensesnitt for 
kontroll av oppvarmings-, vannforsynings-, belysnings-, 
sanitæranleggs-, klimaanleggs-, ventilasjons- og 
sikkerhetsapparater; trådløs kommunikasjon-tjenester; 
kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefoner, globale 
datanettverk, internett og trådløs overføring som kobler 
til apparater og utstyr for oppvarming, belysning, 
dampgenerering, tørking, ventilasjon, 
luftkondisjonering, vannforsyning og sanitære formål; 
programvaretjenester for meldingsformidling og 
varsling via cellenettverk; duplekse stemme-over-
internettprotokoll-baserte (VoIP-baserte) 
kommunikasjons- og meldingstjenester, herunder foto- 
og videooverføring; rådgivnings, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 39   Transport; transport, lagring, innsamling og levering 
av gods og varer; oppbevaringstjenester; lagring av 
varer; pakking av varer; borttransporteringstjenester; 
sporingstjenester relatert til transport av gods og varer; 
reservasjons- og avtaletjenester relatert til transport av 
gods og varer; rådgivnings-, konsultasjons- og 
informasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 40   Resirkulering; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 41   Opplæring; underholdning; underholdningstjenester, 
herunder tilveiebringelse av lyd- og visuelt innhold 
innen områdene underholdning; utleie og distribusjon 
av underholdningsinnhold; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og anbefalinger innen 
området underholdning; arrangering og gjennomføring 
av opplæring relatert til elektrisk og elektronisk utstyr, 
mobiltelefoner og husholdnings- og kjøkkenutstyr; 



registrerte varemerker 2018.07.02 - nr 27/18

11 
 

tilveiebringelse av online opplæring; veilednings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
de foregående tjenestene. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datahardware og programvare; veiledningstjenester, 
tekniske informasjonstjenester og tekniske rådgivnings-
og støttetjenester relatert til elektriske, elektroniske og 
husholdningsartikler, fotografisk og kinematografisk 
utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, datautstyr, mobiltelefoner, 
husholdningsapparater og kjøkkenutstyr samt 
tilleggsutstyr; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester relatert til datamaskiner og 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr samt til bruk 
derav; elektronisk lagring av filer og dokumenter; 
informasjonsteknologi-støttetjenester; 
datagjenfinningstjenester; teknisk  rådgivning relatert til 
datamaskiner; tilveiebringelse av online- og 
telefonstøtte for datamaskinbrukere; installasjon av 
dataprogramvare; nettsky-databehandling; rådgivning 
innen området nettskydatanettverk og -applikasjoner; 
tilby midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar 
operativprogramvare for aksessering og bruk av et 
nettskydatanettverk; tekniske støttetjenester (support) 
relatert til programvare; datasikkerhetsrådgivning; 
datasikkerhetstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SaaS); vertskapstjenester (hosting) for et nettsted med 
interaktive verktøy og applikasjoner; vertskapstjenester 
for et nettsted som gjør det mulig for brukere å dele 
data; vertskapstjenester for et nettsted som gjør det 
mulig for brukere å laste opp, administrere og 
aksessere data, informasjon, tekst, elektroniske 
publikasjoner, bilder og brukergenerert innhold; 
vertskapstjenester for et nettsted som muliggjør deling 
av innhold blant brukere; lagring av data og 
informasjon; tilveiebringelse av en online plattform som 
gjør det mulig for brukere å sammenligne bredbånds- 
og energitilbud; tjenester relatert til bruk av energi, 
energieffektivitet og energibesparelse; lokale og 
nettskybaserte lagringstjenester; analysetjenester for 
energi og vannforbruk for husholdninger og utstyr; 
rådgivningstjenester relatert til å forbedre tilkoblede og 
smarte boliger; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til sikkerhet; elektroniske overvåkningstjenester 
for sikkerhetsformål; overvåking av innbrudds- og 
sikkerhetsalarmer; overvåking av sikkerhetssystemer; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 

og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
svitsjing, transformasjon, akkumulasjon, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; høyttalere; høyttalersystemer; 
høyttalerkabinetter; hodetelefoner; kameraer; 
digitalkameraer; digitale fotorammer; stativer for 
kameraer; blitzapparater; linser; videokameraer; 
regnemaskiner; dikteringsmaskiner; 
databehandlingsutstyr; personlige datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; brettdatamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; elektroniske leseinnretninger 
(eReaders); apparater og instrumenter til opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller visuelle 
tegn; kopimaskiner; faksmaskiner; fjernsynsapparater 
og trådløse mottaks- og gjengivelsesapparater; TV-er; 
DVD-spillere; MP3-spillere; smart-TV-er; smart-set-top-
bokser; optiske og magnetooptiske diskspillere og -
opptakere for lyd-, bilde-/video- og computerdata; 
uinnspilte optiske og magnetooptiske disker; innspilte 
optiske og magnetooptiske disker med musikk, bilde, 
tekst, data, stillbilder og bevegelsesbilder; projektorer; 
veggmonteringsinnretninger for fjernsynsapparater; 
radioer; klokkeradioer; apparater og instrumenter for 
videoopptak og -gjengivelse; forhåndsinnspilte video- 
og lydbånd, kompaktplater, DVD-er, disker og disketter, 
kassetter, videoer og andre lagringsmedier 
inneholdende eller for opptak av lyd, bilder, 
programvare og informasjon; dataspill; 
videospillprogramvare; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare dataapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare og nedlastbare 
programvareapper for smart-TV-er, smart-set-top-
bokser, smartklokker og smartinnretninger; 
fellesskapsbasert selvhjelpsoftware; parabolantenner; 
satellittnavigasjonsinnretninger; skrittellere; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
multimediaapparater og -instrumenter; skrivere; 
elektroniske brikker (chips); grensesnitt for 
datamaskiner; PC-kortmodemer; modemer; skannere; 
telekommunikasjonsapparater, herunder telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner; telefonsvarere; 
mikrofoner; monitorer; høyttalere; lydkort; 
platestasjoner; joysticks; datamus; håndleddstøtter; 
musematter; diskettoppbevaringsbokser; batterier; 
kikkerter; magnetiske eller kodede lojalitetskort; 
dokkingstasjoner for mobiltelefoner, MP3-spillere, 
bærbare datamaskiner og nettbrett; etuier og deksler 
for nettbrett, mobiltelefoner og andre elektroniske 
enheter; smartklokker; personlige elektroniske 
treningsenheter; kodede gavekort; elektriske 
kontrollpaneler; berøringsfølsomme kontrollpaneler; 
sikkerhetskameraer; kontrollpaneler for 
sikkerhetsalarmer; kontrollpaneler for betjening av 
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hjemmeutstyr; sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for 
kjøretøyer); kodede medlemskort; 
dataadministrasjonsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; programvare som muliggjør 
etterspørring, sammenligning og analyse av data; 
programvare som muliggjør salgs- og 
prisprognostisering; programvare som muliggjør bolkvis 
behandling av salg; programvareapplikasjoner for å 
muliggjøre kommunikasjon og overføring av data på 
mobile teknologiplattformer; 
telekommunikasjonshardware; bredbåndshardware; 
elektriske kontrollapparater, -systemer, -enheter og -
installasjoner; programmerbare kontrollapparater; 
fjernkontrollapparater; fjernstyringsapparater for bruk 
med oppvarmings-, belysnings-, dampgenererings-, 
tørke-, ventilasjons-, klimaanlegg-, vannforsynings- og 
sikkerhetsapparater; temperaturkontrollenheter; 
temperaturkontrollapparater; energikontrollinnretninger; 
termostatkontrollapparater; fyrkjelekontrollapparater; 
kommunikasjonskontrollinnretninger; dataprogramvare 
for tidsstyring; dataprogramvare for temperatur- og 
lysstyring; flerkontrollsignaloverføringsenheter; 
apparater for nettverksstyring og -kontroll; 
kommunikasjonsgrensesnittenheter; 
grensesnittprogramvare; interaktiv dataprogramvare 
tilgjengelig på datamaskiner og via mobiltelefoner; 
mobiltelefonapplikasjoner; trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsnettverk; 
sikkerhetskontrollapparater; apparater for elektronisk 
og automatisk tilgangssikkerhet; 
sikkerhetsvideokameraer og -TV-skjermer; 
inntrengingsdeteksjonssystemer og - apparater; 
programvare for å kontrollere bygningstilgang og 
sikkerhetssystemer; målere; målere for måling og 
overvåking av energi; dataprogramvare for bruk i 
måleravlesning, -overvåking og - rapportering; 
smartmålere; smartmålere, nemlig målere for testing, 
visning og rapportering av løpende energiforbruk; 
elektriske målere; gasstrømmålere; vannstrømmålere; 
visuelle visningsenheter; apparater, utstyr og 
instrumenter for måling av effektivitet, ytelse og forbruk 
fra gasskjeler; mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobildatakommunikasjonsapparater; 
dataoverføringsapparater; luftkvalitetssensorer; 
karbonmonoksidsensorer; lekkasje- og 
vannuttrengningsdetektorer; software og hardware for 
automatisering av hjem; bevegelses- og 
kontaktsensorer; stemmeaktiverte kontrollenheter; 
smartlåser og elektroniske låser; leve- og 
bohjelpsenheter, nemlig lokaliseringssensorer; 
nødalarmer og pasientanropsystemer; lokale og 
nettskybaserte minnelagringsenheter; trådløse 
nettverksrutere; signalforsterkere; analyseutstyr for 
energi- og vannforbruk for husholdninger og utstyr. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings-rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings- rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og, 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 

opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, programvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; organisering, ledelse 
og overvåking av salg og salgsfremmende 
insentivordninger; organisering, drift og overvåking av 
kundelojalitetsordninger; reklame- og 
annonsevirksomhet; markedsføringstjenester; 
markedsanalyser; markedsundersøkelser; 
forretningsadministrasjon; forretningsledelse; 
kontortjenester; administrasjon av et rabattprogram 
som gir deltakerne rabatt på varer og tjenester ved bruk 
av et rabattkort; forbrukerrådgivning og -
informasjonstjenester; innsamling, lagring, analyse og 
gjenfinning av data og informasjon; vedlikehold, 
indeksering og distribusjon av informasjon relatert til 
kundebruk av digitale tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi; tilveiebringelse av 
pris-, service- og produktinformasjon innen digitale 
tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi, samt innsamling og 
analyse av komparative data relatert til det samme; 
kundeservice og ettersalgstjenester; tilveiebringelse av 
prisinformasjon knyttet til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; tilrettelegge for 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, elektrisitet, 
gass, vann og forsikring; bedriftsinformasjonstjenester; 
videresalg av data fra husholdnings-, utstyrs- og 
forbrukeranalyser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulenttjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringstjenester; garantiprogramtjenester; utvidet 
garanti-forsikring; finansielle garanti- og 
forsikringsrådgivningstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringsinformasjonstjenester; utstedelse av 
verdibevis i relasjon til kundelojalitetsordninger; 
utstedelse av verdibevis som en del av en 
kundemedlemskapsordning; tilby rabatter ved 
deltagende virksomheter tilhørende andre ved bruk av 
et medlemskort; meglingstjenester; tilby økonomisk 
rådgivning relatert til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; 
mellommannstjenester relatert til tilveiebringelse av 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder leverandører av telekommunikasjon, telefoni, 
ISP, elektrisitet, gass, vann og forsikring; person-til-
person-betalingstjenester; forbrukerkredittjenester; 
kredittmeklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datahardware, data-periferiutstyr, datasystemer, 
databehandlingsapparater og -utstyr, 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; installasjons-, vedlikeholds- 
og reparasjonstjenester i relasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, -apparater og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold, service og 
reparasjon av fjernsynsapparater, musikkspillere, 
spillkonsoller, mobiltelefoner og husholdnings- og 
kjøkkenapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; elektriker- og 
rørleggertjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av smartprodukter; 
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elektroinstallasjonstjenester; 
elektroentreprenørtjenester; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av gass-, olje- og/eller vanninnretninger 
eller elektrisk utstyr eller husholdningsapparater; 
installasjon av varme- og lysstyringsapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
boligsikkerhetsapparater og sikkerhetssystemer; 
vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; 
installasjon av gass-, elektrisitets- og vannmålere, 
herunder smartmålingshjemmedisplayenheter (IHD) og 
forbrukertilgangsenheter (CAD); oppsett- og 
støttetjenester med hensyn til alle de ovennevnte; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i 
relasjon til de foregående tjenestene.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
nett-kringkastingstjenester (webcasting); 
tilveiebringelse av en videodelingsportal; overføring av 
lyd og video på forespørsel; lyd-, video- og 
multimediakringkasting, herunder via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring, strømming og 
levering av lyd og visuelt innhold; strømming av innhold 
og nedlastbart innhold; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold 
levert via en online klikkefilmtjeneste (video-on-
demand/VOD); overføring av elektroniske medier, data, 
multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, avbildninger, 
tekst, fotografier, brukergenerert innhold, lydinnhold og 
informasjon via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fora og 
samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer 
og multimediainnhold mellom brukere via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
hjemtilkoblingstjenester; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; tilveiebringelse av 
multispilltelekommunikasjonstjenester; 
bredbåndstjenester; personlige 
kommunikasjonstjenester; elektronisk post-tjenester; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; kommunikasjon via 
dataterminaler, telefon-fiberoptiske nettverk eller andre 
medier; tilby brukertilgang til internett; 
internettkommunikasjonstjenester; elektronisk 
kommunikasjon-tjenester, herunder tilveiebringelse av 
video på forespørsel, internett-leverandørfasiliteter, 
bredbånd-, kabel-, digital-, satellittfjernsyn-, trådløs 
applikasjonsprotokoll- og personlig kommunikasjon-
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av 
telefonitjenester, herunder via internett; 
meldingsformidlingstjenester; dataoverføringstjenester; 
utleie av telekommunikasjons-, kringkastings-, 
kringkastingsmottaks-, meldingsoverførings- og 
meldingsmottakerapparater og -instrumenter; 
tilveiebringelse av tilgang til et online grensesnitt for 
kontroll av oppvarmings-, vannforsynings-, belysnings-, 
sanitæranleggs-, klimaanleggs-, ventilasjons- og 
sikkerhetsapparater; trådløs kommunikasjon-tjenester; 
kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefoner, globale 
datanettverk, internett og trådløs overføring som kobler 
til apparater og utstyr for oppvarming, belysning, 
dampgenerering, tørking, ventilasjon, 
luftkondisjonering, vannforsyning og sanitære formål; 
programvaretjenester for meldingsformidling og 
varsling via cellenettverk; duplekse stemme-
overinternettprotokoll- baserte (VoIP-baserte) 
kommunikasjons- og meldingstjenester, herunder foto- 
og videooverføring; rådgivnings, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 39   Transport; transport, lagring, innsamling og levering 
av gods og varer; oppbevaringstjenester; lagring av 
varer; pakking av varer; borttransporteringstjenester; 
sporingstjenester relatert til transport av gods og varer; 
reservasjons- og avtaletjenester relatert til transport av 
gods og varer; lagring av data; rådgivnings-, 
konsultasjons- og informasjonstjenester relatert til alle 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 40   Resirkulering; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 41   Opplæring; underholdning; underholdningstjenester, 
herunder tilveiebringelse av lyd- og visuelt innhold 
innen områdene underholdning; utleie og distribusjon 
av DVD-er, kompaktplater, CD-ROM, innspilte 
databærere og lyd- og videoopptak med 
underholdningsinnhold og utleie av kinofilmer, 
dokumentarfilmer, spillefilmer, filmer, lydopptak, 
videospill, multimediapresentasjoner, elektroniske 
bøker og publikasjoner, videoopptak, multimediaopptak 
og dataspill, herunder via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og anbefalinger innen 
området underholdning; arrangering og gjennomføring 
av opplæring relatert til elektrisk og elektronisk utstyr, 
mobiltelefoner og husholdnings- og kjøkkenutstyr; 
tilveiebringelse av online opplæring; veilednings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
de foregående tjenestene.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datahardware og programvare; veiledningstjenester, 
tekniske informasjonstjenester og tekniske rådgivnings-
og støttetjenester relatert til elektriske, elektroniske og 
husholdningsartikler, fotografisk og kinematografisk 
utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, datautstyr, mobiltelefoner, 
husholdningsapparater og kjøkkenutstyr samt 
tilleggsutstyr; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester relatert til datamaskiner og 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr samt til bruk 
derav; elektronisk lagring av filer og dokumenter; 
informasjonsteknologi-støttetjenester; 
datagjenfinningstjenester; teknisk rådgivning relatert til 
datamaskiner; tilveiebringelse av online- og 
telefonstøtte for datamaskinbrukere; installasjon av 
dataprogramvare; nettsky-databehandling; rådgivning 
innen området nettskydatanettverk og -applikasjoner; 
tilby midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar 
operativprogramvare for aksessering og bruk av et 
nettskydatanettverk; tekniske støttetjenester (support) 
relatert til programvare; datasikkerhetsrådgivning; 
datasikkerhetstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SaaS); vertskapstjenester (hosting) for et nettsted med 
interaktive verktøy og applikasjoner; vertskapstjenester 
for et nettsted som gjør det mulig for brukere å dele 
data; vertskapstjenester for et nettsted som gjør det 
mulig for brukere å laste opp, administrere og 
aksessere data, informasjon, tekst, elektroniske 
publikasjoner, bilder og brukergenerert innhold; 
vertskapstjenester for et nettsted som muliggjør deling 
av innhold blant brukere; lagring av data og 
informasjon; tilveiebringelse av en online plattform som 
gjør det mulig for brukere å sammenligne bredbånds- 
og energitilbud; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til bruk av energi, energieffektivitet og 
energibesparelse; lokale og nettskybaserte 
lagringstjenester; analysetjenester for energi og 
vannforbruk for husholdninger og utstyr; 
rådgivningstjenester relatert til å forbedre tilkoblede og 
smarte boliger, nemlig tilby forbrukere råd om hvordan 
de kan bruke smartteknologi for å betjene 
hjemmeutstyr og gjøre sine hjem mer tilkoblet; 
rådgivnings-, informasjons-og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til sikkerhet; elektroniske overvåkningstjenester 
for sikkerhetsformål; overvåking av innbrudds- og 
sikkerhetsalarmer; overvåking av sikkerhetssystemer; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater 

og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
svitsjing, transformasjon, akkumulasjon, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; høyttalere; høyttalersystemer; 
høyttalerkabinetter; hodetelefoner; kameraer; 
digitalkameraer; digitale fotorammer; stativer for 
kameraer; blitzapparater; linser; videokameraer; 
regnemaskiner; dikteringsmaskiner; 
databehandlingsutstyr; personlige datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; brettdatamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; elektroniske leseinnretninger 
(eReaders); apparater og instrumenter til opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller visuelle 
tegn; kopimaskiner; faksmaskiner; fjernsynsapparater 
og trådløse mottaks- og gjengivelsesapparater; TV-er; 
DVD-spillere; MP3-spillere; smart-TV-er; smart-set-top-
bokser; optiske og magnetooptiske diskspillere og -
opptakere for lyd-, bilde-/video- og computerdata; 
uinnspilte optiske og magnetooptiske disker; innspilte 
optiske og magnetooptiske disker med musikk, bilde, 
tekst, data, stillbilder og bevegelsesbilder; projektorer; 
veggmonteringsinnretninger for fjernsynsapparater; 
radioer; klokkeradioer; apparater og instrumenter for 
videoopptak og -gjengivelse; forhåndsinnspilte video- 
og lydbånd, kompaktplater, DVD-er, disker og disketter, 
kassetter, videoer og andre lagringsmedier 
inneholdende eller for opptak av lyd, bilder, 
programvare og informasjon; dataspill; 
videospillprogramvare; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare dataapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare og nedlastbare 
programvareapper for smart-TV-er, smart-set-top-
bokser, smartklokker og smartinnretninger; 
fellesskapsbasert selvhjelpsoftware; parabolantenner; 
satellittnavigasjonsinnretninger; skrittellere; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
multimediaapparater og -instrumenter; skrivere; 
elektroniske brikker (chips); grensesnitt for 
datamaskiner; PC-kortmodemer; modemer; skannere; 
telekommunikasjonsapparater, herunder telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner; telefonsvarere; 
mikrofoner; monitorer; høyttalere; lydkort; 
platestasjoner; joysticks; datamus; håndleddstøtter; 
musematter; diskettoppbevaringsbokser; batterier; 
kikkerter; magnetiske eller kodede lojalitetskort; 
dokkingstasjoner for mobiltelefoner, MP3-spillere, 
bærbare datamaskiner og nettbrett; etuier og deksler 
for nettbrett, mobiltelefoner og andre elektroniske 
enheter; smartklokker; personlige elektroniske 
treningsenheter; kodede gavekort; elektriske 
kontrollpaneler; berøringsfølsomme kontrollpaneler; 
sikkerhetskameraer; kontrollpaneler for 
sikkerhetsalarmer; kontrollpaneler for betjening av 
hjemmeutstyr; sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for 
kjøretøyer); kodede medlemskort; 
dataadministrasjonsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; programvare som muliggjør 
etterspørring, sammenligning og analyse av data; 
programvare som muliggjør salgs- og 
prisprognostisering; programvare som muliggjør bolkvis 

behandling av salg; programvareapplikasjoner for å 
muliggjøre kommunikasjon og overføring av data på 
mobile teknologiplattformer; 
telekommunikasjonshardware; bredbåndshardware; 
elektriske kontrollapparater, -systemer, -enheter og -
installasjoner; programmerbare kontrollapparater; 
fjernkontrollapparater; fjernstyringsapparater for bruk 
med oppvarmings-, belysnings-, dampgenererings-, 
tørke-, ventilasjons-, klimaanlegg-, vannforsynings- og 
sikkerhetsapparater; temperaturkontrollenheter; 
temperaturkontrollapparater; energikontrollinnretninger; 
termostatkontrollapparater; fyrkjelekontrollapparater; 
kommunikasjonskontrollinnretninger; dataprogramvare 
for tidsstyring; dataprogramvare for temperatur- og 
lysstyring; flerkontrollsignaloverføringsenheter; 
apparater for nettverksstyring og -kontroll; 
kommunikasjonsgrensesnittenheter; 
grensesnittprogramvare; interaktiv dataprogramvare 
tilgjengelig på datamaskiner og via mobiltelefoner; 
mobiltelefonapplikasjoner; trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsnettverk; 
sikkerhetskontrollapparater; apparater for elektronisk 
og automatisk tilgangssikkerhet; 
sikkerhetsvideokameraer og -TV-skjermer; 
inntrengingsdeteksjonssystemer og - apparater; 
programvare for å kontrollere bygningstilgang og 
sikkerhetssystemer; målere; målere for måling og 
overvåking av energi; dataprogramvare for bruk i 
måleravlesning, -overvåking og - rapportering; 
smartmålere; smartmålere, nemlig målere for testing, 
visning og rapportering av løpende energiforbruk; 
elektriske målere; gasstrømmålere; vannstrømmålere; 
visuelle visningsenheter; apparater, utstyr og 
instrumenter for måling av effektivitet, ytelse og forbruk 
fra gasskjeler; mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobildatakommunikasjonsapparater; 
dataoverføringsapparater; luftkvalitetssensorer; 
karbonmonoksidsensorer; lekkasje- og 
vannuttrengningsdetektorer; software og hardware for 
automatisering av hjem; bevegelses- og 
kontaktsensorer; stemmeaktiverte kontrollenheter; 
smartlåser og elektroniske låser; lokaliseringssensorer; 
nødalarmer og pasientanropsystemer; lokale og 
nettskybaserte minnelagringsenheter; trådløse 
nettverksrutere; signalforsterkere; analyseutstyr for 
energi- og vannforbruk for husholdninger og utstyr.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings-rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings- rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og, 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, programvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
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kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; organisering, ledelse 
og overvåking av salg og salgsfremmende 
insentivordninger; organisering, drift og overvåking av 
kundelojalitetsordninger; reklame- og 
annonsevirksomhet; markedsføringstjenester; 
markedsanalyser; markedsundersøkelser; 
forretningsadministrasjon; forretningsledelse; 
kontortjenester; administrasjon av et rabattprogram 
som gir deltakerne rabatt på varer og tjenester ved bruk 
av et rabattkort; forbrukerrådgivning og -
informasjonstjenester; innsamling, lagring, analyse og 
gjenfinning av data og informasjon; vedlikehold, 
indeksering og distribusjon av informasjon relatert til 
kundebruk av digitale tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi; tilveiebringelse av 
pris-, service- og produktinformasjon innen digitale 
tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi, samt innsamling og 
analyse av komparative data relatert til det samme; 
kundeservice og ettersalgstjenester; tilveiebringelse av 
prisinformasjon knyttet til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; tilrettelegge for 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, elektrisitet, 
gass, vann og forsikring; bedriftsinformasjonstjenester; 
videresalg av data fra husholdnings-, utstyrs- og 
forbrukeranalyser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulenttjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringstjenester; garantiprogramtjenester; utvidet 
garanti-forsikring; finansielle garanti- og 
forsikringsrådgivningstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringsinformasjonstjenester; utstedelse av 
verdibevis i relasjon til kundelojalitetsordninger; 
utstedelse av verdibevis som en del av en 
kundemedlemskapsordning; tilby rabatter ved 
deltagende virksomheter tilhørende andre ved bruk av 
et medlemskort; meglingstjenester; tilby økonomisk 
rådgivning relatert til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; 
mellommannstjenester relatert til tilveiebringelse av 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder leverandører av telekommunikasjon, telefoni, 
ISP, elektrisitet, gass, vann og forsikring; person-til-
person-betalingstjenester; forbrukerkredittjenester; 
kredittmeklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datahardware, data-periferiutstyr, datasystemer, 
databehandlingsapparater og -utstyr, 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; installasjons-, vedlikeholds- 
og reparasjonstjenester i relasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, -apparater og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold, service og 
reparasjon av fjernsynsapparater, musikkspillere, 
spillkonsoller, mobiltelefoner og husholdnings- og 
kjøkkenapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; elektriker- og 
rørleggertjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av smartprodukter; 
elektroinstallasjonstjenester; 
elektroentreprenørtjenester; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av gass-, olje- og/eller vanninnretninger 
eller elektrisk utstyr eller husholdningsapparater; 
installasjon av varme- og lysstyringsapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
boligsikkerhetsapparater og sikkerhetssystemer; 
vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; 

installasjon av gass-, elektrisitets- og vannmålere, 
herunder smartmålingshjemmedisplayenheter (IHD) og 
forbrukertilgangsenheter (CAD); oppsett- og 
støttetjenester med hensyn til alle de ovennevnte; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i 
relasjon til de foregående tjenestene.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
nett-kringkastingstjenester (webcasting); 
tilveiebringelse av en videodelingsportal; overføring av 
lyd og video på forespørsel; lyd-, video- og 
multimediakringkasting, herunder via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring, strømming og 
levering av lyd og visuelt innhold; strømming av innhold 
og nedlastbart innhold; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold 
levert via en online klikkefilmtjeneste (video-on-
demand/VOD); overføring av elektroniske medier, data, 
multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, avbildninger, 
tekst, fotografier, brukergenerert innhold, lydinnhold og 
informasjon via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fora og 
samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer 
og multimediainnhold mellom brukere via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
hjemtilkoblingstjenester; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; tilveiebringelse av 
multispilltelekommunikasjonstjenester; 
bredbåndstjenester; personlige 
kommunikasjonstjenester; elektronisk post-tjenester; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; kommunikasjon via 
dataterminaler, telefon-fiberoptiske nettverk eller andre 
medier; tilby brukertilgang til internett; 
internettkommunikasjonstjenester; elektronisk 
kommunikasjon-tjenester, herunder tilveiebringelse av 
video på forespørsel, internett-leverandørfasiliteter, 
bredbånd-, kabel-, digital-, satellittfjernsyn-, trådløs 
applikasjonsprotokoll- og personlig kommunikasjon-
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av 
telefonitjenester, herunder via internett; 
meldingsformidlingstjenester; dataoverføringstjenester; 
utleie av telekommunikasjons-, kringkastings-, 
kringkastingsmottaks-, meldingsoverførings- og 
meldingsmottakerapparater og -instrumenter; 
tilveiebringelse av tilgang til et online grensesnitt for 
kontroll av oppvarmings-, vannforsynings-, belysnings-, 
sanitæranleggs-, klimaanleggs-, ventilasjons- og 
sikkerhetsapparater; trådløs kommunikasjon-tjenester; 
kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefoner, globale 
datanettverk, internett og trådløs overføring som kobler 
til apparater og utstyr for oppvarming, belysning, 
dampgenerering, tørking, ventilasjon, 
luftkondisjonering, vannforsyning og sanitære formål; 
programvaretjenester for meldingsformidling og 
varsling via cellenettverk; duplekse stemme- 
overinternettprotokoll- baserte (VoIP-baserte) 
kommunikasjons- og meldingstjenester, herunder foto- 
og videooverføring; rådgivnings, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 39   Transport; transport, lagring, innsamling og levering 
av gods og varer; oppbevaringstjenester; lagring av 
varer; pakking av varer; borttransporteringstjenester; 
sporingstjenester relatert til transport av gods og varer; 
reservasjons- og avtaletjenester relatert til transport av 
gods og varer; rådgivnings-, konsultasjons- og 
informasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 40   Resirkulering; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester.  

  Klasse 41   Opplæring; underholdning; underholdningstjenester, 
herunder tilveiebringelse av lyd- og visuelt innhold 
innen områdene underholdning; utleie og distribusjon 
av DVD-er, kompaktplater, CD-ROM, innspilte 
databærere og lyd- og videoopptak med 
underholdningsinnhold og utleie av kinofilmer, 
spillefilmer, filmer, lydopptak, videospill, 
multimediapresentasjoner, elektroniske bøker og 
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publikasjoner, videoopptak, multimediaopptak og 
dataspill, herunder via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og anbefalinger innen 
området underholdning; arrangering og gjennomføring 
av opplæring relatert til elektrisk og elektronisk utstyr, 
mobiltelefoner og husholdnings- og kjøkkenutstyr; 
tilveiebringelse av online opplæring; veilednings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
de foregående tjenestene.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datahardware og programvare; veiledningstjenester, 
tekniske informasjonstjenester og tekniske rådgivnings-
og støttetjenester relatert til elektriske, elektroniske og 
husholdningsartikler, fotografisk og kinematografisk 
utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, datautstyr, mobiltelefoner, 
husholdningsapparater og kjøkkenutstyr samt 
tilleggsutstyr; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester relatert til datamaskiner og 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr samt til bruk 
derav; elektronisk lagring av filer og dokumenter; 
informasjonsteknologi-støttetjenester; 
datagjenfinningstjenester; teknisk rådgivning relatert til 
datamaskiner; tilveiebringelse av online- og 
telefonstøtte for datamaskinbrukere; installasjon av 
dataprogramvare; nettsky-databehandling; rådgivning 
innen området nettskydatanettverk og -applikasjoner; 
tilby midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar 
operativprogramvare for aksessering og bruk av et 
nettskydatanettverk; tekniske støttetjenester (support) 
relatert til programvare; datasikkerhetsrådgivning; 
datasikkerhetstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SaaS); vertskapstjenester (hosting) for et nettsted med 
interaktive verktøy og applikasjoner; vertskapstjenester 
for et nettsted som gjør det mulig for brukere å dele 
data; vertskapstjenester for et nettsted som gjør det 
mulig for brukere å laste opp, administrere og 
aksessere data, informasjon, tekst, elektroniske 
publikasjoner, bilder og brukergenerert innhold; 
vertskapstjenester for et nettsted som muliggjør deling 
av innhold blant brukere; lagring av data og 
informasjon; tilveiebringelse av en online plattform som 
gjør det mulig for brukere å sammenligne bredbånds- 
og energitilbud; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til bruk av energi, energieffektivitet og 
energibesparelse; lokale og nettskybaserte 
lagringstjenester; analysetjenester for energi og 
vannforbruk for husholdninger og utstyr; 
rådgivningstjenester relatert til å forbedre tilkoblede og 
smarte boliger, nemlig tilby forbrukere råd om hvordan 
de kan bruke smartteknologi for å betjene 
hjemmeutstyr og gjøre sine hjem mer tilkoblet; 
rådgivnings-, informasjons-og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene.  

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; rådgivnings og konsultasjonstjenester relatert 
til sikkerhet; elektroniske overvåkningstjenester for 
sikkerhetsformål; overvåking av innbrudds- og 
sikkerhetsalarmer; overvåking av sikkerhetssystemer; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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forretnings- og franchise-tjenester; rekrutteringsbyrå 
tjenester; personalledelses rådgivning; rekruttering av 
personale; tilveiebringelse av en online markedsplass 
for kjøpere og selgere av varer og tjenester. 

  Klasse 37   Rengjøring av bygninger [interiør]; 
rengjøringstjenester; husholdningsrengjøringstjenester; 
tepperengjøringstjenester; tepperengjøring; 
vindusrengjøring; husrengjøringstjenester; levering av 
vaskeritjenester; kjemisk rensing; rengjøring av møbler; 
rengjøring av bygninger [utvendig overflate]. 
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og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
svitsjing, transformasjon, akkumulasjon, regulering eller 
kontroll av elektrisitet; høyttalere; høyttalersystemer; 
høyttalerkabinetter; hodetelefoner; kameraer; 
digitalkameraer; digitale fotorammer; stativer for 
kameraer; blitzapparater; linser; videokameraer; 
regnemaskiner; dikteringsmaskiner; 
databehandlingsutstyr; personlige datamaskiner; 
bærbare datamaskiner; brettdatamaskiner; håndholdte 
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datamaskiner; elektroniske leseinnretninger 
(eReaders); apparater og instrumenter til opptak, 
overføring eller gjengivelse av lyd, bilder eller visuelle 
tegn; kopimaskiner; faksmaskiner; fjernsynsapparater 
og trådløse mottaks- og gjengivelsesapparater; TV-er; 
DVD-spillere; MP3-spillere; smart-TV-er; smart-set-top-
bokser; optiske og magnetooptiske diskspillere og -
opptakere for lyd-, bilde-/video- og computerdata; 
uinnspilte optiske og magnetooptiske disker; innspilte 
optiske og magnetooptiske disker med musikk, bilde, 
tekst, data, stillbilder og bevegelsesbilder; projektorer; 
veggmonteringsinnretninger for fjernsynsapparater; 
radioer; klokkeradioer; apparater og instrumenter for 
videoopptak og -gjengivelse; forhåndsinnspilte video- 
og lydbånd, kompaktplater, DVD-er, disker og disketter, 
kassetter, videoer og andre lagringsmedier 
inneholdende eller for opptak av lyd, bilder, 
programvare og informasjon; dataspill; 
videospillprogramvare; dataprogramvare; nedlastbar 
dataprogramvare; nedlastbare dataapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbar programvare og nedlastbare 
programvareapper for smart-TV-er, smart-set-top-
bokser, smartklokker og smartinnretninger; 
fellesskapsbasert selvhjelpsoftware; parabolantenner; 
satellittnavigasjonsinnretninger; skrittellere; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
multimediaapparater og -instrumenter; skrivere; 
elektroniske brikker (chips); grensesnitt for 
datamaskiner; PC-kortmodemer; modemer; skannere; 
telekommunikasjonsapparater, herunder telefoner, 
mobiltelefoner, smarttelefoner; telefonsvarere; 
mikrofoner; monitorer; høyttalere; lydkort; 
platestasjoner; joysticks; datamus; håndleddstøtter; 
musematter; diskettoppbevaringsbokser; batterier; 
kikkerter; magnetiske eller kodede lojalitetskort; 
dokkingstasjoner for mobiltelefoner, MP3-spillere, 
bærbare datamaskiner og nettbrett; etuier og deksler 
for nettbrett, mobiltelefoner og andre elektroniske 
enheter; smartklokker; personlige elektroniske 
treningsenheter; kodede gavekort; elektriske 
kontrollpaneler; berøringsfølsomme kontrollpaneler; 
sikkerhetskameraer; kontrollpaneler for 
sikkerhetsalarmer; kontrollpaneler for betjening av 
hjemmeutstyr; sikkerhetsalarmsystemer (andre enn for 
kjøretøyer); kodede medlemskort; 
dataadministrasjonsprogramvare; 
søkemotorprogramvare; programvare som muliggjør 
etterspørring, sammenligning og analyse av data; 
programvare som muliggjør salgs- og 
prisprognostisering; programvare som muliggjør bolkvis 
behandling av salg; programvareapplikasjoner for å 
muliggjøre kommunikasjon og overføring av data på 
mobile teknologiplattformer; 
telekommunikasjonshardware; bredbåndshardware; 
elektriske kontrollapparater, -systemer, -enheter og -
installasjoner; programmerbare kontrollapparater; 
fjernkontrollapparater; fjernstyringsapparater for bruk 
med oppvarmings-, belysnings-, dampgenererings-, 
tørke-, ventilasjons-, klimaanlegg-, vannforsynings- og 
sikkerhetsapparater; temperaturkontrollenheter; 
temperaturkontrollapparater; energikontrollinnretninger; 
termostatkontrollapparater; fyrkjelekontrollapparater; 
kommunikasjonskontrollinnretninger; dataprogramvare 
for tidsstyring; dataprogramvare for temperatur- og 
lysstyring; flerkontrollsignaloverføringsenheter; 
apparater for nettverksstyring og -kontroll; 
kommunikasjonsgrensesnittenheter; 
grensesnittprogramvare; interaktiv dataprogramvare 
tilgjengelig på datamaskiner og via mobiltelefoner; 
mobiltelefonapplikasjoner; trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsnettverk; 
sikkerhetskontrollapparater; apparater for elektronisk 
og automatisk tilgangssikkerhet; 
sikkerhetsvideokameraer og -TV-skjermer; 
inntrengingsdeteksjonssystemer og - apparater; 
programvare for å kontrollere bygningstilgang og 
sikkerhetssystemer; målere; målere for  måling og 
overvåking av energi; dataprogramvare for bruk i 
måleravlesning, -overvåking og - rapportering; 

smartmålere; smartmålere, nemlig målere for testing, 
visning og rapportering av løpende  energiforbruk; 
elektriske målere; gasstrømmålere; vannstrømmålere; 
visuelle visningsenheter; apparater, utstyr og 
instrumenter for måling av effektivitet, ytelse og forbruk 
fra gasskjeler; mobilkommunikasjonsterminaler; 
mobildatakommunikasjonsapparater; 
dataoverføringsapparater; luftkvalitetssensorer; 
karbonmonoksidsensorer; lekkasje- og 
vannuttrengningsdetektorer; software og hardware for 
automatisering av hjem; bevegelses- og 
kontaktsensorer; stemmeaktiverte kontrollenheter; 
smartlåser og elektroniske låser; lokaliseringssensorer; 
nødalarmer og pasientanropsystemer; lokale og 
nettskybaserte minnelagringsenheter; trådløse 
nettverksrutere; signalforsterkere; analyseutstyr for 
energi- og vannforbruk for husholdninger og utstyr.  

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings-rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, dataprogramvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av elektriske og 
elektroniske matlagings-, drikkelagings- rengjørings-, 
stryke-, multimedia-, lyd-, bilde-, belysnings-, 
oppvarmings-, avkjølings-, luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsprodukter, hvitevarer, brunevarer og, 
produkter for personlig trening, nemlig bærbare 
forbrukerelektronikkenheter for måling, overvåking, 
opptak, rapportering og overføring av trenings- og 
aktivitetsdata, GPS-enheter, klokker, smartklokker, 
smartarmbånd, sportskameraer, sykler og andre 
sportsartikler, samt styling- og stelleprodukter, 
personlige datamaskiner, datahardware, periferiutstyr 
for datamaskiner, programvare, fotografisk og 
kinematografisk utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, husholdnings- og 
kjøkkenapparater, fjernsynsapparater, 
hjemmekinoanlegg, DVD-spillere, spillkonsoller, 
mobiltelefoner og kjøkkenutstyr; organisering, ledelse 
og overvåking av salg og salgsfremmende 
insentivordninger; organisering, drift og overvåking av 
kundelojalitetsordninger; reklame- og 
annonsevirksomhet; markedsføringstjenester; 
markedsanalyser; markedsundersøkelser; 
forretningsadministrasjon; forretningsledelse; 
kontortjenester; administrasjon av et rabattprogram 
som gir deltakerne rabatt på varer og tjenester ved bruk 
av et rabattkort; forbrukerrådgivning og -
informasjonstjenester; innsamling, lagring, analyse og 
gjenfinning av data og informasjon; vedlikehold, 
indeksering og distribusjon av informasjon relatert til 
kundebruk av digitale tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi; tilveiebringelse av 
pris-, service- og produktinformasjon innen digitale 
tjenester, bredbåndstjenester, 
telekommunikasjonstjenester og forbruker- og 
leverandørtjenester innen energi, samt innsamling og 
analyse av komparative data relatert til det samme; 
kundeservice og ettersalgstjenester; tilveiebringelse av 
prisinformasjon knyttet til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; tilrettelegge for 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, elektrisitet, 
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gass, vann og forsikring; bedriftsinformasjonstjenester; 
videresalg av data fra husholdnings-, utstyrs- og 
forbrukeranalyser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulenttjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringstjenester; garantiprogramtjenester; utvidet 
garanti-forsikring; finansielle garanti- og 
forsikringsrådgivningstjenester; finansielle garanti- og 
forsikringsinformasjonstjenester; utstedelse av 
verdibevis i relasjon til kundelojalitetsordninger; 
utstedelse av verdibevis som en del av en 
kundemedlemskapsordning; tilby rabatter ved 
deltagende virksomheter tilhørende andre ved bruk av 
et medlemskort; meglingstjenester; tilby økonomisk 
rådgivning relatert til levering av forbruksvarer og -
tjenester, herunder telekommunikasjon, telefoni, ISP, 
elektrisitet, gass, vann og forsikring; 
mellommannstjenester relatert til tilveiebringelse av 
leverandørbytte for forbrukere av varer og tjenester, 
herunder leverandører av telekommunikasjon, telefoni, 
ISP, elektrisitet, gass, vann og forsikring; person-til-
person-betalingstjenester; forbrukerkredittjenester; 
kredittmeklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester i relasjon til de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datahardware, data-periferiutstyr, datasystemer, 
databehandlingsapparater og -utstyr, 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr; 
installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
relatert til fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter; installasjons-, vedlikeholds- 
og reparasjonstjenester i relasjon til 
telekommunikasjonsnettverk, -apparater og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold, service og 
reparasjon av fjernsynsapparater, musikkspillere, 
spillkonsoller, mobiltelefoner og husholdnings- og 
kjøkkenapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; elektriker- og 
rørleggertjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av smartprodukter; 
elektroinstallasjonstjenester; 
elektroentreprenørtjenester; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av gass-, olje- og/eller vanninnretninger 
eller elektrisk utstyr eller husholdningsapparater; 
installasjon av varme- og lysstyringsapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
boligsikkerhetsapparater og sikkerhetssystemer; 
vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; 
installasjon av gass-, elektrisitets- og vannmålere, 
herunder smartmålingshjemmedisplayenheter (IHD) og 
forbrukertilgangsenheter (CAD); oppsett- og 
støttetjenester med hensyn til alle de ovennevnte; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i 
relasjon til de foregående tjenestene. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; 
nett-kringkastingstjenester (webcasting); 
tilveiebringelse av en videodelingsportal; overføring av 
lyd og video på forespørsel; lyd-, video- og 
multimediakringkasting, herunder via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; overføring, strømming og 
levering av lyd og visuelt innhold; strømming av innhold 
og nedlastbart innhold; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold 
levert via en online klikkefilmtjeneste (video-on-
demand/VOD); overføring av elektroniske medier, data, 
multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, avbildninger, 
tekst, fotografier, brukergenerert innhold, lydinnhold og 
informasjon via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fora og 
samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer 
og multimediainnhold mellom brukere via internett og 
andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
hjemtilkoblingstjenester; utleie av 
telekommunikasjonslinjer; tilveiebringelse av 
multispilltelekommunikasjonstjenester; 
bredbåndstjenester; personlige 
kommunikasjonstjenester; elektronisk post-tjenester; 

tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; kommunikasjon via 
dataterminaler, telefon-fiberoptiske nettverk eller andre 
medier; tilby brukertilgang til internett; 
internettkommunikasjonstjenester; elektronisk 
kommunikasjon-tjenester, herunder tilveiebringelse av 
video på forespørsel, internett-leverandørfasiliteter, 
bredbånd-, kabel-, digital-, satellittfjernsyn-, trådløs 
applikasjonsprotokoll- og personlig kommunikasjon-
kringkastingstjenester; tilveiebringelse av 
telefonitjenester, herunder via internett; 
meldingsformidlingstjenester; dataoverføringstjenester; 
utleie av telekommunikasjons-, kringkastings-, 
kringkastingsmottaks-, meldingsoverførings- og 
meldingsmottakerapparater og -instrumenter; 
tilveiebringelse av tilgang til et online grensesnitt for 
kontroll av oppvarmings-, vannforsynings-, belysnings-, 
sanitæranleggs-, klimaanleggs-, ventilasjons- og 
sikkerhetsapparater; trådløs kommunikasjon-tjenester; 
kommunikasjon ved hjelp av mobiltelefoner, globale 
datanettverk, internett og trådløs overføring som kobler 
til apparater og utstyr for oppvarming, belysning, 
dampgenerering, tørking, ventilasjon, 
luftkondisjonering, vannforsyning og sanitære formål; 
programvaretjenester for meldingsformidling og 
varsling via cellenettverk; duplekse stemme-
overinternettprotokoll- baserte (VoIP-baserte) 
kommunikasjons- og meldingstjenester, herunder foto- 
og videooverføring; rådgivnings, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle de foregående 
tjenestene.  

  Klasse 39   TransportvTransport; transport, lagring, innsamling og 
levering av gods og varer; oppbevaringstjenester; 
lagring av varer; pakking av varer; 
borttransporteringstjenester; sporingstjenester relatert 
til transport av gods og varer; reservasjons- og 
avtaletjenester relatert til transport av gods og varer; 
rådgivnings-, konsultasjons- og informasjonstjenester 
relatert til alle forannevnte tjenester. 

  Klasse 40   Resirkulering; rådgivnings-, informasjons- og 
konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester.  

  Klasse 41   Opplæring; underholdning; underholdningstjenester, 
herunder tilveiebringelse av lyd- og visuelt innhold 
innen områdene underholdning; utleie og distribusjon 
av DVD-er, kompaktplater, CD-ROM, innspilte 
databærere og lyd- og videoopptak med 
underholdningsinnhold og utleie av kinofilmer, 
spillefilmer, filmer, lydopptak, videospill, 
multimediapresentasjoner, elektroniske bøker og 
publikasjoner, videoopptak, multimediaopptak og 
dataspill, herunder via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av 
informasjon, anmeldelser og anbefalinger innen 
området underholdning; arrangering og gjennomføring 
av opplæring relatert til elektrisk og elektronisk utstyr, 
mobiltelefoner og husholdnings- og kjøkkenutstyr; 
tilveiebringelse av online opplæring; veilednings-, 
informasjons- og konsultasjonstjenester relatert til alle 
de foregående tjenestene.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrielle analyse- og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datahardware og programvare; veiledningstjenester, 
tekniske informasjonstjenester og tekniske rådgivnings-
og støttetjenester relatert til elektriske, elektroniske og 
husholdningsartikler, fotografisk og kinematografisk 
utstyr, telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsprodukter, datautstyr, mobiltelefoner, 
husholdningsapparater og kjøkkenutstyr samt 
tilleggsutstyr; informasjons-, rådgivnings- og 
veiledningstjenester relatert til datamaskiner og 
informasjonsteknologiapparater og -utstyr samt til bruk 
derav; elektronisk lagring av filer og dokumenter; 
informasjonsteknologi-støttetjenester; 
datagjenfinningstjenester; teknisk rådgivning relatert til 
datamaskiner; tilveiebringelse av online- og 
telefonstøtte for datamaskinbrukere; installasjon av 
dataprogramvare; nettsky-databehandling; rådgivning 
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innen området nettskydatanettverk og -applikasjoner; 
tilby midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar 
operativprogramvare for aksessering og bruk av et 
nettskydatanettverk; tekniske støttetjenester (support) 
relatert til programvare; datasikkerhetsrådgivning; 
datasikkerhetstjenester; design og utvikling av 
dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SaaS); vertskapstjenester (hosting) for et nettsted med 
interaktive verktøy og applikasjoner; vertskapstjenester 
for et nettsted som gjør det mulig for brukere å dele 
data; vertskapstjenester for et nettsted som gjør det 
mulig for brukere å laste opp, administrere og 
aksessere data, informasjon, tekst, elektroniske 
publikasjoner, bilder og brukergenerert innhold; 
vertskapstjenester for et nettsted som muliggjør deling 
av innhold blant brukere; lagring av data og 
informasjon; tilveiebringelse av en online plattform som 
gjør det mulig for brukere å sammenligne bredbånds- 
og energitilbud; rådgivnings- og konsultasjonstjenester 
relatert til bruk av energi, energieffektivitet og 
energibesparelse; lokale og nettskybaserte 
lagringstjenester; analysetjenester for energi og 
vannforbruk for husholdninger og utstyr; 
rådgivningstjenester relatert til å forbedre tilkoblede og 
smarte boliger, nemlig tilby forbrukere råd om hvordan 
de kan bruke smartteknologi for å betjene 
hjemmeutstyr og gjøre sine hjem mer tilkoblet; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
individer; rådgivnings og konsultasjonstjenester relatert 
til sikkerhet; elektroniske overvåkningstjenester for 
sikkerhetsformål; overvåking av innbrudds- og 
sikkerhetsalarmer; overvåking av sikkerhetssystemer; 
rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester 
relatert til alle de foregående tjenestene. 
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(210) Søknadsnr.: 201802502 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299027 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.21, US, 87577422 
(210) Søknadsnr.: 201802503 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299028 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.21, US, 87577419 
(210) Søknadsnr.: 201802505 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299029 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.21, US, 87577403 
(210) Søknadsnr.: 201802508 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299030 
(151) Reg.dato.: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.21, US, 87577416 
(210) Søknadsnr.: 201802510 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299031 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802582 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Slogen Mat AS, Fursetvegen 420, 6200 STRANDA, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bearbeidet fiskerogn; blodpølser; buljonger; drikker av 

melk eller hovedsakelig av melk; dyremarg for bruk 
som næringsmiddel; egg til konsum; fettblandinger for 
brødskiver; ferdigretter helt eller primært bestående av 
fjærkre; ferdigretter helt eller primært bestående av 
kjøtt; ferdigretter helt eller primært bestående av fisk; 
fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskemel som 
menneskeføde; fjærkre [kjøtt]; fløte [melkeprodukter]; 
fruktgele; fruktkonserver; fruktmos; fruktsalater; geleer, 
spiselige; griljerte pølser; grønnsaker, hermetiske; 
grønnsaker, kokte; grønnsaker, tørkede; 
grønnsaksupper; hummer, ikke levende; kjøtt; 
kjøttvarer [bearbeidet]; krepsdyr, ikke levende; lever; 
leverpostei; marmelade; oster; østers, ikke levende; 
pølser; reker [små] [ikke levende]; reker [store] [ikke 
levende]; skalldyr [ikke levende]; supper; tomatpure; 
vilt; yoghurt.  

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 29 samt rå grønnsaker og 
ubearbeidet frukt 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 43   Bartjenester; catering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; 
restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; 
matservering med take-away tjenester og hjemlevering.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299032 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802583 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORWEGIAN ADVENTURE COMPANY AS, President 

Harbitz' gate 4, 0259 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse av hoteller; 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; 
forretningsledelse for frilans tjenesteytere; 
kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; 
personellutvelgelse ved psykotekniske 
fremgangsmåter; personnellrekruttering; produsering 
av reklamefilmer; prokura [handel på andres vegne]; 
publisering av reklametekster; utleie av reklameplass. 

  Klasse 39   Båtutleie; biltransport; busstransport; drosjetjenester; 
elvetransport; fergetransport; fremskaffelse av 
kjøreanvisninger for reiseformål; lystbåttjenester; 
omvisningstjenester; organisering av cruisefart; 
organisering av reiser; passasjertransport; 
plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; 
reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; 
sjåførtjenester; trafikkinformasjon; transport av 
reisende; transportinformasjon; 
transportmeglingsvirksomhet; transportreservering; 
turoperatører; utleie av båt; utleie av biler; utleie av 
busser; utleie av fly.  

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 
konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; ferieleirtjenester 
[underholdning]; filmfremvisning; filmproduksjon, andre 
enn reklamefilmer; fornøyelsesparker; instruksjon 
[opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller 
utdannelse];oppføring av forestillinger [live]; 
organisering av ball; organisering av fester 
[underholdning]; organisering av konkurranser 
[utdanning eller underholdning]; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering av sportskonkurranser; organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
organisering og ledelse av konferanser; organisering 
og ledelse av seminarer; publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter on-line; rekreasjonsinformasjon; 
sceneoppførelser; selskapsplanlegging 
[underholdning]; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; teambuilding; tekstforfattervirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 

[ikke nedlastbare]; underholdningsinformasjon; 
underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; 
varieteteater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299033 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802584 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bergen Teknologioverføring AS, Thormøhlensgate 51, 
5006 BERGEN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater.
  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter. 
  Klasse 44   Medisinske og veterinæriske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299034 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201701761 
(220) Inndato: 2017.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Blaane AS, Søndre Stiger 28, 3237 SANDEFJORD, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Arkitekttjenester for design av bygninger; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
forskning og utvikling av nye produkter (for 
tredjemann); industridesign; produktutvikling i trevirke; 
produkttesting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299035 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802585 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fjord Maritime AS, Nedre Åstveit 12, 5106 ØVRE 

ERVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og 

anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); elektriske generatorer; 
likestrømsgeneratorer; mobile elektriske 
kraftgeneratorer; vekselstrømgeneratorer.  

  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; databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare; AC/DC 
strømforsyning; batterier. 

  Klasse 37   Installasjon, konstruksjon, vedlikehold og reparasjon 
av energi- og strømgenererende apparater, utstyr og 
installasjoner. 

  Klasse 40   Bearbeiding og omdanning av energi; generering av 
elektrisitet fra bølge-, vind- og solenergi; generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; generering av elektrisitet fra 
vindenergi; generering av elektrisk energi fra bølge-, 
vind- og solkilder; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; produksjon av elektrisk 
energi fra fornybare energikilder; produksjon av energi 
på kjernekraftverk; produksjon av energi på kraftverk; 
produksjon og bearbeiding av drivstoff og andre 
energikilder; rådgivningstjenester i forbindelse med 
generering av elektrisk energi; utleie av 
energigenererende utstyr.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av programvare 
for energistyring; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; maskin- og elektroingeniørtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299036 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201700051 
(220) Inndato: 2017.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.01.04 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SØRLANDSCHIPS AS, Postboks 478 Kolbotn, 1411 
KOLBOTN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer og fett; preparerte 
nøtter; preparerte peanøtter; tørkede kokosnøtter; 
saltede og sukrede nøtter; rosiner; bearbeidete frø; 
snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller 
frukt; potetchips. 

  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; saltede og sukrede nøtter; 
sjokoladeovertrukne og glaserte nøtter; sjokolade; 
chips (kornprodukter); snacksprodukter i form av 
popcorn og maischips samt snacksprodukter basert på 
korn, mais, ris, bygg, müsli, rug eller bakverk og 
konditorvarer; müslibarer, sjokoladebarer og 
snackbarer. 

  Klasse 31   Frø; malt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299037 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802941 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PINSEMENIGHETEN EVANGELIEHUSET, 

Frednesbakken 14, 3933 PORSGRUNN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Jan Tore  Christensen, HØGSETVEGEN 25, 3914 
PORSGRUNN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299038 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201801614 
(220) Inndato: 2018.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UHRE AS, Grimelundsveien 6D, 0775 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 
Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Kringkasting av audiovisuelt og multimediabasert 

innhold via internett.   
  Klasse 41   Forlagstjenester innen digital video, lyd og 

multimediaunderholdning.  underholdningsvirksomhet.  
Produksjon av filmer, bilder og annen multimedial 
underholdning på online plattformer for opplasting, 
visning og deling av videoklipp og andre sosiale medier 
og nettsider 

  Klasse 45   Online sosial nettverkstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299039 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201804088 
(220) Inndato: 2018.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STORGATENS GLASSMAGASIN AS, Storgata 5, 

9405 HARSTAD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Spisebestikk 
  Klasse 21   Kjøkkenutstyr, ikke av edelt metall; Serviser; 

Drikkeglass; Stekepanner; bordserviser, andre enn 
kniver, gafler og skjeer; kaffeserviser; kunstgjenstander 
av porselen; drikkebeholdere; knivblokker; fruktboller; 
stekeformer; brødfjeler; oppbevaringskrukker av glass; 
ildfast gods; figurer av keramikk; brødbokser; 
beholdere for husholdning eller kjøkken; krus; 
blomstervaser; kunstgjenstander av glass; skåler; 
karafler; kasseroller; asjetter; lysestaker av glass. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299040 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201804695 
(220) Inndato: 2018.04.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MAVI APP AS, Solheimveien 62, 1473 LØRENSKOG, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; dataprogramvare; Applikasjoner til 

håndholdte enheter; Software og mobilapplikasjon for 
koordinering av transporttjenester; Software og 
mobilapplikasjon for å skaffe, organisere, og bestille 
transporttjenester; Software og mobilapplikasjon for 
koordinering og tilveiebringe leveringstjenester 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; Kontortjenester; 
Administrasjon av prosjekter; Formidling av personale; 
Arbeidsformidling; Forretningsadministrasjon innen 
området transport og leveringer; bedriftsledelse innen 
området transport og leveringer; Overvåking, 
håndtering og sporing av pakkeforsendelser; 
overvåking og sporing av pakkeforsendelser for å sikre 
rettidig levering for forretningsformål; 
konsultasjonstjenester innen området transport og 
levering; tilveiebringe informasjon og spore informasjon 
til tredjeparter vedrørende hente- og leveringsstatus via 
internett og andre globale kommunikasjonsnettverk; 
oppfølgingstjenester, nemlig tilveiebringe elektronisk 
merking av pakker og dokumenter til andre; 
tilveiebringe belønningsprogram for kunder og partnere 
for kommersielle, promoterings og reklameformål; 
kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester; 
tilveiebringe en online markedsplass for brukernes 
kjøp, salg og utveksling av varer og tjenester med 
andre brukere 

  Klasse 37   Snekkertjenester; Malertjenester; Elektriske 
installasjonstjenester; Bilrengjøringstjenester; 
Industrielle og kommersielle rengjøringstjenester; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk 
og it-utstyr; kjøkkenmontering; Fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med snekkertjenester, 
malertjenester, bilrengjøringstjenester, 
rengjøringstjenester, Elektriske installasjonstjenester, 
håndverkertjenester 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; Elektronisk 
overføring av data; Telekommunikasjonstjenester; 

  Klasse 39   Tilveiebringe et nettsted og applikasjon som fremviser 
informasjon vedrørende transporttjenester, bestilling av 
transporttjenester, informasjon vedrørende 
leveringstjenester og bestillinger av leveringer av varer, 
dokumenter, pakker og last; transport logistikk-
tjenester; koordinere og tilordne transporttjenester; 
innpakning og lagring av varer; levering av varer, 
dokumenter, pakker og gods; levering av mat; 
kurértjenester; organisering av reiser; 
leveringstjenester; Transportvirksomhet; Utleie av 
kjøretøyer; Transporttjenester for privatpersoner; 
Transportmeglingsvirksomhet; Tilrettelegging til 
transport av varer og passasjerer på land, via fly eller til 
havs; Sporing av forsendelser; Sporing av 
transportkjøretøy; Speditørtjenester; Planlegging og 
bestilling av reiser og transport, via elektroniske midler; 
Passasjertransport; Fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med frakttransport; Logistikktjenester 
bestående av transport og lagring av varer 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
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dataprogrammer; Utleie av dataprogramvare; 
Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar 
og nedlastbar software for tilveiebringelse av 
transporttjenester, bestilling av transporttjenester, og 
for utsendelse av motoriserte kjøretøyer til kunder, 
samt koordinere og skaffe tilveie leveringstjenester; 
Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299041 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807885 
(220) Inndato: 2018.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FREDRIK FOGG SOLHEIM, SANDAKERVEIEN 26, 
0473 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; Klær for barn; Klær for jenter; Klær for menn; 

Klær for gutter; Klær for damer; Klær, fottøy, 
hodeplagg; Klær, skotøy, hodeplagg; Klær for menn, 
damer og barn; Sportsklær 

  Klasse 28   Rullebrett 
  Klasse 41   Organisering av kulturarrangementer; Utførelse av 

kulturarrangementer; Organisering av idretts- og 
kulturarrangementer; Kulturaktiviteter; Underholdning 
og kulturaktiviteter; Idretts- og kulturaktiviteter; 
Organisering av idretts- og kulturaktiviteter; Utførelse 
av arrangementer innen underholdning, kultur, 
utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- 
og kulturaktiviteter; Organisering av konkurranser innen 
utdanning, underholdning, kultur og idrett; Organisering 
av show og konserter; Arrangering og ledelse av 
konserter; Produksjon av show og filmer; Organisering 
av utstillinger for kulturelle formål; Organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; Organisering 
av arrangementer innen utdanning, underholdning, 
idrett og kultur; Utgivelse av forbrukermagasiner; 
Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
Fotografering; Fremskaffelse av online video, ikke 
nedlastbare; Tv-filmproduksjon; Ledelse av guidede 
turer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299042 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807186 
(220) Inndato: 2018.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

BoostaMin 
(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   Sjampoer for menneskehår; hårstyling-preparater; 

hårkrøllingsmidler; hårgelé; hårkremer; 
hårpleiepreparater; håroljer; hårvann; 
hårfjerningsmidler; hårsjampoer; hårvoks; hårbalsamer; 
hårpleie- og hårbehandlingsmidler; hårspray; parfymeri, 
eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; hårspray og 
hårgeleer; hårbehandlingspreparater; fuktighetskremer 
for hår; hårskum; hårsjampoer og balsamer; hårstyling-
gelé; hårvaskpudder; hårbalsamer; hårpleiemidler, ikke 
for medisinske formål; hårmaskara. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299043 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807883 
(220) Inndato: 2018.06.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Berggård Amundsen & Co AS, Postboks 294, 1401 

SKI, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solenergisystemer; Installasjon, konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av energi- og 
strømgenererende apparater, utstyr og installasjoner 

  Klasse 40   Rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisk energi; Produksjon av elektrisk energi fra 
fornybare energikilder; Generering av elektrisk energi 
fra bølge-, vind- og solkilder; Generering av elektrisitet 
fra bølge-, vind- og solenergi 

  Klasse 42   Teknologisk rådgivning innen energiproduksjon og 
energibruk; Teknisk rådgivning innen energisparing og 
energieffektivitet; Tekniske tjenester i forbindelse med 
energiforsyningssystemer; Teknologisk rådgivning 
innen alternativ energigenerering 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299044 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807136 
(220) Inndato: 2018.06.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

UltraMin 
(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   Sjampoer for menneskehår; hårstyling-preparater; 

hårkrøllingsmidler; hårgelé; hårkremer; 
hårpleiepreparater; håroljer; hårvann; 
hårfjerningsmidler; hårsjampoer; hårvoks; hårbalsamer; 
hårpleie- og hårbehandlingsmidler; hårspray; parfymeri, 
eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; hårspray og 
hårgeleer; hårbehandlingspreparater; fuktighetskremer 
for hår; hårskum; hårsjampoer og balsamer; hårstyling-
gelé; hårvaskpudder; hårbalsamer; hårpleiemidler, ikke 
for medisinske formål; hårmaskara. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299045 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807917 
(220) Inndato: 2018.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAKKS AS, Skogvegen 28, 2312 OTTESTAD, Norge 
PAUL MARTIN TØRAASEN, SKOGVEGEN 28, 2312 
OTTESTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Rengjøringsmidler 
  Klasse 4   Smøremidler; Smørefett; Smøreoljer 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299046 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802538 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pilar Forlag AS, Bygdøy allé 10, 0262 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Bøker tatt opp på kassett; Bøker tatt opp på plate; 

Cder; Apparater for opptak av lyd og bilder; 
Applikasjoner, nedlastbare; Apparater og instrumenter 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder; Applikasjonsprogramvare; 
Databehandlingsutstyr; Databehandlingprogrammer; 
Datamaskinvare og programvare; Dataprogrammer 
(software) [nedlastbar programvare]; 
Dataspillprogrammer; Eksponerte filmer; Elektronisk 
spillprogramvare; Elektroniske dagbøker; 
Forhåndsinnspilte cder; Forhåndsinnspilte databærere 
for bruk med datamaskiner; Forhåndsinnspilte digitale 
lydkassetter; Forhåndsinnspilte dvder; 
Forhåndsinnspilte filmer; Forhåndsinnspilte magnetiske 
databærere; Gratis programvare; Innspilte 
dataspillprogrammer; Innspilte dataspillprogramvare; 
Interaktiv multimediaprogramvare for spilling; Interaktiv 
dataprogramvare; Interaktive dataspillprogrammer; 
Lydbøker; Lydkassetter; Lydtape; Magnetisk 
databærere, innspillingsplater; Magnetiske databærere; 
Maskinlesbare databærere innspilt med programmer; 
Nedlastbar dataprogramvare; Nedlastbare digitale 
bøker; Nedlastbare elektroniske aviser; Nedlastbare 
elektroniske bøker; Nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner; Nedlastbare filmer; 
Nedlastbare podkaster; Pedagogisk programvare; 
Softwareutviklingsverktøy; [Klasseoverskrift] 
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
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;. 

  Klasse 16   Aviser; Avtalebøker; Barnebøker; Barnebøker med 
lyd; Bibler; Bilde-/musikkalbum; Bilder; Bilderammer 
laget av papir; Bokmerker; Bokomslag; Brosjyrer; 
Bruksanvisninger; Bruksveiledninger; Bryllupsbøker; 
Bursdagsbøker; Bærbare trykkesett 
[kontorgjenstander]; Bærevesker laget av papir; Bøker; 

Bønnebøker; Dagbøker; Dagsplanleggere; 
Dataprogrammanualer; Dokumentarbøker; Diktatbøker; 
Dokumentmapper; Domsamlinger; Eventyrbøker for 
barn; Fagtidsskrifter; Firmabrevpapir; Flippbøker; 
Fotobøker; Gavebøker; Gavepapir; Gaveposer av 
papir; Generelle tidsskrifter; Gaveposer av papir eller 
plast; Grafiske trykk; Grafiske reproduksjoner; 
Handleposer av papir; Handleposer av papir eller plast; 
Juridiske tidsskrifter; Julekort; Journalistnotisblokker; 
Karikaturer; Kjærlighetsromaner; Kataloger; 
Klistremerkealbum; Kontormateriell; Konvolutter 
[papirvarer]; Kort; Magasiner [tidsskrifter]; Malebøker; 
Motivasjonskort; Monografier; Opplærings- og 
undervisningsmateriale [utenom utstyr]; 
Oppskriftsbøker; Oppslagsbøker; Ordbøker; Papir; 
Papir og papp; Reklamebrosjyrer; Reisebøker; 
Ressursbøker; Romaner; Rollespillutstyr i form av 
håndbøker; Salmebøker; Serier av dokumentarbøker; 
Serier av romaner; Serier av romaner og 
dokumentarbøker; Serieromaner; Serier av tipsbøker 
for dataspill; Tidsskrifter [publikasjoner]; Tidsskrifter; 
Tipsbøker for dataspill; Treningshåndbøker; 
Trykksaker; Trykt opplæringsmateriell; Trykt 
undervisningsmateriell; Trykte forelesninger; Trykte 
forskningsrapporter; Trykte forbrukerrapporter; Trykte 
historier i illustrert form; Trykte gratulasjonskort med 
lagret elektronisk informasjon; Trykte nyhetsmeldinger; 
Trykte invitasjoner; Visittkort; Utdanningspublikasjoner; 
Undervisningsmateriell [unntatt apparater]; Trykte 
menyer; Trykte publikasjoner; Trykte musikkbøker; 
Trykte rapporter; Trykte reklameskilt av papir eller 
kartong; Trykte tidsskrifter; Trykte 
veiledninger;[Klasseoverskrift] 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   Administrasjon av handelstjenester; Administrasjon av 
kundeklubber; Administrasjon av lojalitetsprogrammer 
for forbrukere; Administrasjon av lojalitetsprogrammer 
inneholdende rabatter eller incentiver; Administrasjon 
av prosjekter; Administrativ ordrebehandling; 
Administrative tjenester; Adminstrasjon av bedrifter; 
Analyse av forretningsdata; Analyse av kostnadspriser; 
Analyse av respons på reklame; Annonse- og 
reklamevirksomhet; Annonsering av 
forretningsnettsteder; Annonsering i allmenn- og 
fagtidsskrifter; Annonsering i magasiner, brosjyrer og 
aviser; Bedriftsledelse; Fjernsynsreklame; Kommersiell 
ledelse; Internettannonsering; Kommersielle 
formidlingstjenester; Manusskriving for reklameformål; 
Markedsføring; Online annonserings- og 
markedsføringstjenester; On-line annonsering på 
datanettverk; Organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show for kommersielle, 
salgsfremmende og reklameformål; Organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer; 
Personalledelse; Public relation [pr-virksomhet]; 
publisering av reklamemateriell; Radioreklame; 
Reklamevirksomhet; Tekstbehandlingstjenester; 
Tekstforfattervirksomhet; Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; Varemerkeposisjonering; 
[Klasseoverskrift] Annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Akademiske 
utdanningstjenester; Arrangering og ledelse av 
konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, 
seminarer og arbeidsgrupper; Artistopptredener; 
Bibliotektjenester; Bokbussvirksomhet; Bokutleie; 
Databasert opplæring; Elektronisk setting [for trykking]; 
Elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av 
emner på internett; Elektronisk utgivelse av tekster og 
trykksaker, utenom reklametekster, på internett; 
Elektroniske forlagstjenester; Elektroniske spilltjenester 
i form av et globalt kommunikasjonsnettverk; 
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Elektroniske spilltjenester i form av internett eller andre 
globale kommunikasjonsnettverk; Faglige utdannings- 
og opplæringstjenester; Fanklubbtjenester i form av 
underholdning; Filmproduksjon; 
Fjernsynsunderholdning; Fjernundervisningstjenester; 
Forlagstjenester; Forlagstjenester innen digital video, 
lyd og multimediaunderholdning; Forlagstjenester, 
utenom trykking; Formidling av undervisningsmateriell; 
Fotografering; Fotografireportasjer; Fotografiske 
bibliotektjenester; Klargjøring av tekster for utgivelse i 
form av brosjyrer og bruksveiledninger i forbindelse 
med slankeprogrammer og vektkontroll; Korrekturlesing 
av manuskripter; Kulturaktiviteter; Lyd- og 
videoinnspillingstjenester; Låtskriving; 
Multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; 
Multimediautgivelser av bøker; Multimediautgivelser av 
trykksaker; Musikkforlagstjenester; Nettbasert utgivelse 
av elektroniske bøker; Nettbasert utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter; Nettbaserte digitale 
forlagstjenester; Nettbaserte spilltjenester; 
Nyhetreportasjetjenester; Oppføring av forestillinger 
[live]; Opplæringsvirksomhet; Organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; Oversettelsesvirksomhet; Praktisk opplæring 
[ved demonstrasjon]; Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Radio- og tv-underholdning; 
Redigering og utgivelse av trykksaker og tekst, utenom 
reklametekster; Rådgivning i forbindelse med 
opplæring, videregående opplæring og utdanning; 
Skriving av manuskripter; Skriving av tekster [andre 
enn for reklameformål]; Spilltjenester tilbudt online; 
Teateroppsetninger; Tekstforfattervirksomhet; 
Teaterproduksjonstjenester; Tilrettelegging og utførelse 
av arrangementer innen idrett og kultur; 
Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner fra et 
globalt datanettverk eller internett, ikke nedlastbart; 
Tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; Tilveiebringelse av nettbasert ikke-
nedlastbare generelle tidsskrifter; Tilveiebringelse av 
nettbasert ikke-nedlastbare tegneseriehefter og 
serieromaner; Tilveiebringelse av nettbasert opplæring; 
Tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske 
publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Tilveiebringelse av opplæring og 
utdanning; Tilveiebringelse av underholdning i form av 
tv, radio, kino, kabel-tv, satellitt-tv og internett; 
Tilveiebringelse av utdanningskurs; Tv-filmproduksjon; 
Underholdning og kulturaktiviteter; 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; 
Undervisningstjenester tilveiebragt av skoler; 
Utdannelsesvirksomhet; Utdannings- og 
opplæringstjenester; Utgivelse av aviser; Utgivelse av 
blader i elektronisk form; Utgivelse av blader i 
elektronisk form på internett; Utgivelse av blader og 
bøker i elektronisk form; Utgivelse av bøker; Utgivelse 
av bøker og tidsskrifter; Utgivelse av bøker, periodiske 
publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; 
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, 
utenom reklametekster; Utgivelse av bøker, tidsskrifter 
og aviser på internett; Utgivelse av elektroniske bøker 
og tidsskrifter på internett; Utgivelse av 
forbrukermagasiner;  Utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer; Utgivelse av kalendere; 
Utgivelse av kataloger; Utgivelse av lydbøker; Utgivelse 
av multimediamateriale på internett; Utgivelse av 
nyhetsbrev; Utgivelse av opplæringshåndbøker; 
Utgivelse av prospekter; Utgivelse av resultater for 
legemiddelstudier for farmasøytiske preparater; 
Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
Utgivelse av tidsskrifter; Utgivelse av tidsskrifter og 
bøker i elektronisk form; Utgivelse av tidsskrifter, 
kataloger og prospekter; Utgivelse av trykksaker; 
Utgivelse av trykksaker for underholdnings- og 
undervisningsformål; Utgivelse av trykksaker i 
elektronisk form; Utgivelse av trykksaker i elektronisk 
form på internett; Utgivelse av trykksaker, også i 
elektronisk form, utenom for reklameformål; Utgivelse 

av trykksaker, utenom reklametekster; Utgivelse av 
trykksaker, utenom reklametekster, i elektronisk form; 
Utgivelse av trykte kataloger; Utgivelse av 
undervisningsmateriale; Utgivelse av utdannings- og 
opplæringsveiledninger; Utgivelse av vitenskapelige 
fagtidsskrifter; Utgivelse av årbøker; Utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; Utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; Utgivelse og 
redigering av trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, 
utenom for reklameformål; Utleie av aviser og 
tidsskrifter; Utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; Utlån av 
bøker; Utlån av bøker og andre publikasjoner; Utlån av 
bøker og tidsskrifter; Veiledning; Videregående 
utdannelse; Voksenopplæring; Voksenundervisning; 
[Klasseoverskrift] Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; Datastyrt grafisk design; 
Datastyrte designtjenester; Design av hjemmesider og 
internettsider; Design av nettportaler; Design av 
nettsider; Design og utvikling av elektroniske ordbøker; 
Design og utvikling av programvare for kunstig 
virkelighet-programvare; Designrådgivning; 
Designtjenester; Designtjenester i forbindelse med 
trykksaker; Digitalisering av dokumenter [skanning]; 
Digitalisering av lyd og bilder; Elektronisk datalagring; 
Emballasjedesign; Grafisk formgiving; Grafiske 
designtjenester; Hosting av multimedia og interaktive 
applikasjoner; Hosting av multimediaunderholdning og 
undervisningsinnhold for andre; Hosting av nettportaler; 
Hosting av nettsteder; Illustrasjonstjenester; 
Kvalitetskontroll; Nettbaserte designtjenester; 
Nettskytjenester; Nettstedutvikling; Opprette og 
vedlikeholde nettsteder; Produktutvikling; 
Programmering av dataprogramvare for elektroniske 
ordbøker og databaser for språkoversettelser; 
Programmering av nettsider; Programmering av 
programvare for e-handelsplattformer; Teknisk design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299047 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201801147 
(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: 
 TOTALKAPITAL AS, Postboks 70, 4001 STAVANGER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Automatiserte betalingstjenester; avregningstjenester 
for betalingsoverføringer; behandling av betalinger i 
forbindelse loyalitetskuponger; behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; behandling av 
elektroniske betalinger; behandling av elektroniske 
betalinger gjort via forskuddskort; betaling av regninger 
for andre; betalings- og kredittjenester; 
betalingsbehandlingstjenester; betalingskorttjenester; 
elektronisk behandling av betalinger; elektroniske 
betalingstjenester; elektroniske betalingstjenester for 
overføring av penger mellom land; elektroniske 
pengeoverføringer og betalingstjenester; 
fakturabetalingstjenester via et nettsted; nettbaserte 
betalingstjenester; overtagelse av fakturabetalinger; 
utføring av betalingstransaksjoner; utlån ved betaling 
og diskontering av regninger; utstedelse av 
elektroniske betalingskort i forbindelse med bonus- og 
premieringsordninger; forsikringsvirksomhet; finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast 
eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299048 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802570 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Automotive Energy Supply Corporation, 10-1, 
Hironodai 2-chome, Zama-shi, JP-252-0012 
KANAGAWA, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Batterier; litiumionbatterier; elektriske batterier; 
oppladbare akkumulatorbatterier; våtcellebatterier; 
tørrcellebatterier; fotovoltaiske solcellebatterier; 

batterier for kjøretøy; litiumionbatterier for kjøretøy; 
elektriske batterier for kjøretøy; batterier for belysning; 
batterier for lommelykter; batterikasser; batteriladere; 
batteriglass/batterikrukker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299049 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201802539 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pilar Forlag AS, Bygdøy allé 10, 0262 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Bøker tatt opp på kassett; Bøker tatt opp på plate; 

Cder; Apparater for opptak av lyd og bilder; 
Applikasjoner, nedlastbare; Apparater og instrumenter 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller 
bilder; Applikasjonsprogramvare; 
Databehandlingsutstyr; Databehandlingprogrammer; 
Datamaskinvare og programvare; Dataprogrammer 
(software) [nedlastbar programvare]; 
Dataspillprogrammer; Eksponerte filmer; Elektronisk 
spillprogramvare; Elektroniske dagbøker; 
Forhåndsinnspilte cder; Forhåndsinnspilte databærere 
for bruk med datamaskiner; Forhåndsinnspilte digitale 
lydkassetter; Forhåndsinnspilte dvder; 
Forhåndsinnspilte filmer; Forhåndsinnspilte magnetiske 
databærere; Gratis programvare; Innspilte 
dataspillprogrammer; Innspilte dataspillprogramvare; 
Interaktiv multimediaprogramvare for spilling; Interaktiv 
dataprogramvare; Interaktive dataspillprogrammer; 
Lydbøker; Lydkassetter; Lydtape; Magnetisk 
databærere, innspillingsplater; Magnetiske databærere; 
Maskinlesbare databærere innspilt med programmer; 
Nedlastbar dataprogramvare; Nedlastbare digitale 
bøker; Nedlastbare elektroniske aviser; Nedlastbare 
elektroniske bøker; Nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner; Nedlastbare filmer; 
Nedlastbare podkaster; Pedagogisk programvare; 
Softwareutviklingsverktøy; [Klasseoverskrift] 
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
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;. 

  Klasse 16   Aviser; Avtalebøker; Barnebøker; Barnebøker med 
lyd; Bibler; Bilde-/musikkalbum; Bilder; Bilderammer 
laget av papir; Bokmerker; Bokomslag; Brosjyrer; 
Bruksanvisninger; Bruksveiledninger; Bryllupsbøker; 
Bursdagsbøker; Bærbare trykkesett 
[kontorgjenstander]; Bærevesker laget av papir; Bøker; 
Bønnebøker; Dagbøker; Dagsplanleggere; 
Dataprogrammanualer; Dokumentarbøker; Diktatbøker; 
Dokumentmapper; Domsamlinger; Eventyrbøker for 
barn; Fagtidsskrifter; Firmabrevpapir; Flippbøker; 
Fotobøker; Gavebøker; Gavepapir; Gaveposer av 
papir; Generelle tidsskrifter; Gaveposer av papir eller 
plast; Grafiske trykk; Grafiske reproduksjoner; 
Handleposer av papir; Handleposer av papir eller plast; 
Juridiske tidsskrifter; Julekort; Journalistnotisblokker; 
Karikaturer; Kjærlighetsromaner; Kataloger; 
Klistremerkealbum; Kontormateriell; Konvolutter 
[papirvarer]; Kort; Magasiner [tidsskrifter]; Malebøker; 
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Motivasjonskort; Monografier; Opplærings- og 
undervisningsmateriale [utenom utstyr]; 
Oppskriftsbøker; Oppslagsbøker; Ordbøker; Papir; 
Papir og papp; Reklamebrosjyrer; Reisebøker; 
Ressursbøker; Romaner; Rollespillutstyr i form av 
håndbøker; Salmebøker; Serier av dokumentarbøker; 
Serier av romaner; Serier av romaner og 
dokumentarbøker; Serieromaner; Serier av tipsbøker 
for dataspill; Tidsskrifter [publikasjoner]; Tidsskrifter; 
Tipsbøker for dataspill; Treningshåndbøker; 
Trykksaker; Trykt opplæringsmateriell; Trykt 
undervisningsmateriell; Trykte forelesninger; Trykte 
forskningsrapporter; Trykte forbrukerrapporter; Trykte 
historier i illustrert form; Trykte gratulasjonskort med 
lagret elektronisk informasjon; Trykte nyhetsmeldinger; 
Trykte invitasjoner; Visittkort; Utdanningspublikasjoner; 
Undervisningsmateriell [unntatt apparater]; Trykte 
menyer; Trykte publikasjoner; Trykte musikkbøker; 
Trykte rapporter; Trykte reklameskilt av papir eller 
kartong; Trykte tidsskrifter; Trykte 
veiledninger;[Klasseoverskrift] 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   Administrasjon av handelstjenester; Administrasjon av 
kundeklubber; Administrasjon av lojalitetsprogrammer 
for forbrukere; Administrasjon av lojalitetsprogrammer 
inneholdende rabatter eller incentiver; Administrasjon 
av prosjekter; Administrativ ordrebehandling; 
Administrative tjenester; Adminstrasjon av bedrifter; 
Analyse av forretningsdata; Analyse av kostnadspriser; 
Analyse av respons på reklame; Annonse- og 
reklamevirksomhet; Annonsering av 
forretningsnettsteder; Annonsering i allmenn- og 
fagtidsskrifter; Annonsering i magasiner, brosjyrer og 
aviser; Bedriftsledelse; Fjernsynsreklame; Kommersiell 
ledelse; Internettannonsering; Kommersielle 
formidlingstjenester; Manusskriving for reklameformål; 
Markedsføring; Online annonserings- og 
markedsføringstjenester; On-line annonsering på 
datanettverk; Organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show for kommersielle, 
salgsfremmende og reklameformål; Organisering og 
administrasjon av kundelojalitetsprogrammer; 
Personalledelse; Public relation [pr-virksomhet]; 
publisering av reklamemateriell; Radioreklame; 
Reklamevirksomhet; Tekstbehandlingstjenester; 
Tekstforfattervirksomhet; Varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; Varemerkeposisjonering; 
[Klasseoverskrift] Annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Akademiske 
utdanningstjenester; Arrangering og ledelse av 
konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, 
seminarer og arbeidsgrupper; Artistopptredener; 
Bibliotektjenester; Bokbussvirksomhet; Bokutleie; 
Databasert opplæring; Elektronisk setting [for trykking]; 
Elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av 
emner på internett; Elektronisk utgivelse av tekster og 
trykksaker, utenom reklametekster, på internett; 
Elektroniske forlagstjenester; Elektroniske spilltjenester 
i form av et globalt kommunikasjonsnettverk; 
Elektroniske spilltjenester i form av internett eller andre 
globale kommunikasjonsnettverk; Faglige utdannings- 
og opplæringstjenester; Fanklubbtjenester i form av 
underholdning; Filmproduksjon; 
Fjernsynsunderholdning; Fjernundervisningstjenester; 
Forlagstjenester; Forlagstjenester innen digital video, 
lyd og multimediaunderholdning; Forlagstjenester, 
utenom trykking; Formidling av undervisningsmateriell; 
Fotografering; Fotografireportasjer; Fotografiske 
bibliotektjenester; Klargjøring av tekster for utgivelse i 
form av brosjyrer og bruksveiledninger i forbindelse 
med slankeprogrammer og vektkontroll; Korrekturlesing 

av manuskripter; Kulturaktiviteter; Lyd- og 
videoinnspillingstjenester; Låtskriving; 
Multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; 
Multimediautgivelser av bøker; Multimediautgivelser av 
trykksaker; Musikkforlagstjenester; Nettbasert utgivelse 
av elektroniske bøker; Nettbasert utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter; Nettbaserte digitale 
forlagstjenester; Nettbaserte spilltjenester; 
Nyhetreportasjetjenester; Oppføring av forestillinger 
[live]; Opplæringsvirksomhet; Organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; Oversettelsesvirksomhet; Praktisk opplæring 
[ved demonstrasjon]; Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Radio- og tv-underholdning; 
Redigering og utgivelse av trykksaker og tekst, utenom 
reklametekster; Rådgivning i forbindelse med 
opplæring, videregående opplæring og utdanning; 
Skriving av manuskripter; Skriving av tekster [andre 
enn for reklameformål]; Spilltjenester tilbudt online; 
Teateroppsetninger; Tekstforfattervirksomhet; 
Teaterproduksjonstjenester; Tilrettelegging og utførelse 
av arrangementer innen idrett og kultur; 
Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner fra et 
globalt datanettverk eller internett, ikke nedlastbart; 
Tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; Tilveiebringelse av nettbasert ikke-
nedlastbare generelle tidsskrifter; Tilveiebringelse av 
nettbasert ikke-nedlastbare tegneseriehefter og 
serieromaner; Tilveiebringelse av nettbasert opplæring; 
Tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske 
publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Tilveiebringelse av opplæring og 
utdanning; Tilveiebringelse av underholdning i form av 
tv, radio, kino, kabel-tv, satellitt-tv og internett; 
Tilveiebringelse av utdanningskurs; Tv-filmproduksjon; 
Underholdning og kulturaktiviteter; 
Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; 
Undervisningstjenester tilveiebragt av skoler; 
Utdannelsesvirksomhet; Utdannings- og 
opplæringstjenester; Utgivelse av aviser; Utgivelse av 
blader i elektronisk form; Utgivelse av blader i 
elektronisk form på internett; Utgivelse av blader og 
bøker i elektronisk form; Utgivelse av bøker; Utgivelse 
av bøker og tidsskrifter; Utgivelse av bøker, periodiske 
publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; 
Utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, 
utenom reklametekster; Utgivelse av bøker, tidsskrifter 
og aviser på internett; Utgivelse av elektroniske bøker 
og tidsskrifter på internett; Utgivelse av 
forbrukermagasiner;  Utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer; Utgivelse av kalendere; 
Utgivelse av kataloger; Utgivelse av lydbøker; Utgivelse 
av multimediamateriale på internett; Utgivelse av 
nyhetsbrev; Utgivelse av opplæringshåndbøker; 
Utgivelse av prospekter; Utgivelse av resultater for 
legemiddelstudier for farmasøytiske preparater; 
Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; 
Utgivelse av tidsskrifter; Utgivelse av tidsskrifter og 
bøker i elektronisk form; Utgivelse av tidsskrifter, 
kataloger og prospekter; Utgivelse av trykksaker; 
Utgivelse av trykksaker for underholdnings- og 
undervisningsformål; Utgivelse av trykksaker i 
elektronisk form; Utgivelse av trykksaker i elektronisk 
form på internett; Utgivelse av trykksaker, også i 
elektronisk form, utenom for reklameformål; Utgivelse 
av trykksaker, utenom reklametekster; Utgivelse av 
trykksaker, utenom reklametekster, i elektronisk form; 
Utgivelse av trykte kataloger; Utgivelse av 
undervisningsmateriale; Utgivelse av utdannings- og 
opplæringsveiledninger; Utgivelse av vitenskapelige 
fagtidsskrifter; Utgivelse av årbøker; Utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; Utgivelse og 
redigering av bøker, aviser og tidsskrifter; Utgivelse og 
redigering av trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, 
utenom for reklameformål; Utleie av aviser og 
tidsskrifter; Utleie av belysningsutstyr for 
teateroppsetninger eller fjernsynstudioer; Utlån av 



registrerte varemerker 2018.07.02 - nr 27/18

30 
 

bøker; Utlån av bøker og andre publikasjoner; Utlån av 
bøker og tidsskrifter; Veiledning; Videregående 
utdannelse; Voksenopplæring; Voksenundervisning; 
[Klasseoverskrift] Utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
sportslige og kulturelle aktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; Datastyrt grafisk design; 
Datastyrte designtjenester; Design av hjemmesider og 
internettsider; Design av nettportaler; Design av 
nettsider; Design og utvikling av elektroniske ordbøker; 
Design og utvikling av programvare for kunstig 
virkelighet-programvare; Designrådgivning; 
Designtjenester; Designtjenester i forbindelse med 
trykksaker; Digitalisering av dokumenter [skanning]; 
Digitalisering av lyd og bilder; Elektronisk datalagring; 
Emballasjedesign; Grafisk formgiving; Grafiske 
designtjenester; Hosting av multimedia og interaktive 
applikasjoner; Hosting av multimediaunderholdning og 
undervisningsinnhold for andre; Hosting av nettportaler; 
Hosting av nettsteder; Illustrasjonstjenester; 
Kvalitetskontroll; Nettbaserte designtjenester; 
Nettskytjenester; Nettstedutvikling; Opprette og 
vedlikeholde nettsteder; Produktutvikling; 
Programmering av dataprogramvare for elektroniske 
ordbøker og databaser for språkoversettelser; 
Programmering av nettsider; Programmering av 
programvare for e-handelsplattformer; Teknisk design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299050 
(151) Reg.dato.: 2018.06.22 
(210) Søknadsnr.: 201807119 
(220) Inndato: 2018.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PHARMA MARINE AS, Terøy industriområde 3, 6280 
SØVIK, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT EDVARD BRÆKKE, Lunneveien 25, 1570 

DILLING, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker; Kosttilskuddsdrikker; 
Fiskeoljer for medisinske formål 

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett; Matoljer og -fett; Vegetabilske 
oljer for mat 

  Klasse 30   Salatdressinger 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299051 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201804710 
(220) Inndato: 2018.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JOTNE EIENDOM AS, Postboks 6629 Etterstad, 0607 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Kapitalinvestering i fast eiendom; Forvalting av fast 

eiendom 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299052 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201807607 
(220) Inndato: 2018.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KANSTAD MEKANISKE AS, Mestervik, 9055 

MEISTERVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Containere av metall [lagring, transport] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299053 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802465 
(220) Inndato: 2018.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, US-LA71203 

MONROE, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 

(software); apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder. 

  Klasse 38   Elektronisk, elektrisk og digital overføring av lyd, data, 
bilder, signaler og meldinger. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP], nemlig hosting av 
dataprogramvare for andre; konsulenttjenester innen 
datasikkerhet; konsulenttjenester innen 
datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 
(software); design av datamaskinvarer (hardware) og 
dataprogrammer (software); design av datanettverk for 
andre; datasikkerhetstjenester, nemlig begrense tilgang 
til og av datanettverk og uønskede websider, medier, 
individer og fasiliteter (brannmur); konsulenttjenester 
innen telekommunikasjonsteknologi; design, 
opprettelse, hosting, vedlikehold av nettsider for andre; 
elektronisk fjern-sikkerhetskopiering av data (remote 
backup); teknisk supporttjenester, nemlig feilsøking i 
form av diagnostisering av problemer med 
datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 
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(software). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299054 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802480 
(220) Inndato: 2018.02.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, US-LA71203 
MONROE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 
(software); apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder. 

  Klasse 38   Elektronisk, elektrisk og digital overføring av lyd, data, 
bilder, signaler og meldinger. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP], nemlig hosting av 
dataprogramvare for andre; konsulenttjenester innen 
datasikkerhet; konsulenttjenester innen 
datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 
(software); design av datamaskinvarer (hardware) og 
dataprogrammer (software); design av datanettverk for 
andre; datasikkerhetstjenester, nemlig begrense tilgang 
til og av datanettverk og uønskede websider, medier, 
individer og fasiliteter (brannmur); konsulenttjenester 
innen telekommunikasjonsteknologi; design, 
opprettelse, hosting, vedlikehold av nettsider for andre; 
elektronisk fjern-sikkerhetskopiering av data (remote 
backup); teknisk supporttjenester, nemlig feilsøking i 
form av diagnostisering av problemer med 
datamaskinvarer (hardware) og dataprogrammer 
(software). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299055 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201713977 
(220) Inndato: 2017.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GRANS BRYGGERI AS, Hegnasletta 4, 3217 
SANDEFJORD, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdig 
rusbrus; cider. 

  Klasse 35   Arrangering og ledelse av reklamearrangementer; 
arrangering og ledelse av handelsutstillinger; 
demonstrasjon av varer for reklameformål; distribusjon 
av vareprøver for reklameformål; forberedelse og 
ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; detaljhandel med følgende 
varer nemlig: vann tappet på flasker, mineralvann, 
cider, kullsyreholdig vann, øl. 

  Klasse 36   Etablering av fond; finansiell sponsorvirksomhet; 

sponsing i form av økonomisk støtte; økonomisk 
sponsing av underholdningsaktiviteter; økonomisk 
sponsing av kulturarrangementer; økonomisk sponsing 
av idrettsaktiviteter. 

  Klasse 40   Bryggerivirksomhet; ølbrygging; fremstilling av 
drikkevarer; ølbrygging for tredjemann; fremstilling av 
drikkevarer for tredjemann; utleie av 
vannbehandlingsutstyr.   

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

  Klasse 43   Bartjenester, servering av alkoholholdige drikkevarer, 
servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige 
drikkevarer eller fruktjuice; utendørs serveringstjenester 
av øl og alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299056 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.03, US, 87/671,546 
(210) Søknadsnr.: 201802587 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Victaulic Company, 4901 Kesslersville Road, US-

PA18040 EASTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallrør og –slanger; fleksible rør og slanger av 

metall; rørkoblinger og rørarmaturer, 
rørforbindelsesledd, røranslutninger og rørforbindelser 
av metall; ekspansjonsledd av metall for rørledninger 
og rørsystemer; manuelt betjente ventiler; 
sprinkelbeslag og –tilbehør av metall, støtter, holdere, 
klemmer og krager til metallrør. 

  Klasse 7   Verktøymaskiner, nemlig motordrevne maskiner til 
forming, rifling, kanting, kutting, skjæring eller 
korrugering av rør og slanger; verktøymaskiner, nemlig 
motordrevne maskiner til krymping eller klemming av 
rør og slanger; verktøymaskiner, nemlig motordrevne 
maskiner for mekanisk sammenføyning av rør og 
slanger eller for bearbeiding av rør og slanger for 
sammenføyning. 

  Klasse 8   Hånddrevne verktøy for utforming, rifling, kanting, 
forming, kutting, skjæring eller korrugering av rør og 
slanger. 

  Klasse 9   Automatisk drevne ventiler; pneumatiske og elektriske 
ventiler; automatiske brannvernventiler; styrings- og 
kontrollventiler og avstengningsventiler for regulering 
av strømmen av gasser og væsker; brannsprinkler; 
brannsprinkler- og overrislingsanlegg; 
brannsprinklersystemer omfattende 
brannsprinklerenheter og braketter; 
brannsprinklersystemer omfattende 
brannsprinklerenheter, braketter, fleksible metallrør, 
fleksible metallslanger, beslag og tilbehør, ventiler og 
slanger; brannvarslings- og slokkingsapparater og 
kontrollsystemer bestående av varme-, røyk- og 
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flammedetektorer og -sensorer, elektriske brytere, 
brannsprinkler og brannsikrings-rørprodukter, nemlig 
fleksible metallrør, fleksible metallslanger, beslag og 
tilbehør, ventiler og slanger; software for å lage 
bygningsinformasjonsplaner og –modeller for  bygg- og 
anleggsindustrien; software til å forberede byggeplaner, 
tegninger, skjemaer og modeller av bygninger og 
strukturer; datastyrt designsoftware for design av 
bygninger og konstruksjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299057 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.03, US, 86/664,856 
(210) Søknadsnr.: 201802588 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Victaulic Company, 4901 Kesslersville Road, US-

PA18040 EASTON, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallrør og –slanger; fleksible rør og slanger av 

metall; rørkoblinger og rørarmaturer, 
rørforbindelsesledd, røranslutninger og rørforbindelser 
av metall; ekspansjonsledd av metall for rørledninger 
og rørsystemer; manuelt betjente ventiler; 
sprinkelbeslag og –tilbehør av metall, støtter, holdere, 
klemmer og krager til metallrør. 

  Klasse 7   Verktøymaskiner, nemlig motordrevne maskiner til 
forming, rifling, kanting, kutting, skjæring eller 
korrugering av rør og slanger; verktøymaskiner, nemlig 
motordrevne maskiner til krymping eller klemming av 
rør og slanger; verktøymaskiner, nemlig motordrevne 
maskiner for mekanisk sammenføyning av rør og 
slanger eller for bearbeiding av rør og slanger for 
sammenføyning. 

  Klasse 8   Hånddrevne verktøy for utforming, rifling, kanting, 
forming, kutting, skjæring eller korrugering av rør og 
slanger. 

  Klasse 9   Automatisk drevne ventiler; pneumatiske og elektriske 
ventiler; automatiske brannvernventiler; styrings-, og 
kontrollventiler og avstengningsventiler for regulering 
av strømmen av gasser og væsker; brannsprinkler; 
brannsprinkler- og overrislingsanlegg; 
brannsprinklersystemer omfattende 
brannsprinklerenheter og braketter; 
brannsprinklersystemer omfattende 
brannsprinklerenheter, braketter, fleksible metallrør, 
fleksible metallslanger, beslag og tilbehør, ventiler og 
slanger; brannvarslings- og slokkingsapparater og 
kontrollsystemer bestående av varme-, røyk- og 
flammedetektorer og -sensorer, elektriske brytere, 
brannsprinkler og brannsikrings-rørprodukter, nemlig 
fleksible metallrør, fleksible metallslanger, beslag og 
tilbehør, ventiler og slanger; software for å lage 
bygningsinformasjonsplaner og –modeller for  bygg- og 
anleggsindustrien; software til å forberede byggeplaner, 
tegninger, skjemaer og modeller av bygninger og 
strukturer; datastyrt designsoftware for design av 
bygninger og konstruksjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 

(111) Reg.nr.: 299058 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802589 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, NL-

5831AN BOXMEER, Nederland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Insulin for hunder og katter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299059 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802610 
(220) Inndato: 2018.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Karl`s Fisk & Skalldyr AS, Postboks 5792, 9287 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Fisk, fiskeprodukter og skalldyr. 
  Klasse 35   Salg av fisk, fiskeprodukter og skalldyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299060 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201800929 
(220) Inndato: 2018.01.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PEACEPAINTING, Gangstø, 7980 TERRÅK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
kulturelle aktiviteter; kunstutstillinger; kunstverksted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299061 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201801604 
(220) Inndato: 2018.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RUNAR FORTHRIGHT AS, Hvelvenkroken 85, 3510 
HØNEFOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Design, utvikling og implementering av digitale 

markedsføringskampanjer og salgstrakter [digital 
markedsføring]; konverteringsoptimalisering [digital 
markedsføring]; rådgivning og veiledning på digitale 
markedsføringskampanjer og salgstrakter [digital 
markedsføring]; rådgivning og veiledning på produkt-, 
pris- og tilbudsstrategier [digital markedsføring]; 
rådgivning og veiledning på å effektivt kommunisere et 
budskap for økt leads og salgskonvertering [digital 
markedsføring]; annonse- og reklamevirksomhet; betal 
per klikk annonsering; målrettet markedsføring; 
markedsføring; markedsføringsrådgivning; 
mediekjøpstjenester; reklamevirksomhet; utvikling av 
varemerker; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; varemerkeposisjonering; 
varemerkestrategitjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299062 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201807606 
(220) Inndato: 2018.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TORBEN ALVESTAD, VIKVEIEN 190, 8416 

SORTLAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299063 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.16, SA, 1438025924 
(210) Søknadsnr.: 201802263 
(220) Inndato: 2018.02.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Monster Energy Company, 1 Monster Way, US-

CA92879 CORONA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299064 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.29, US, 87/774,067 
(210) Søknadsnr.: 201801543 
(220) Inndato: 2018.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, 
US-DE19808 WILMINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 45   Domenenavnadministrerings-, -gjenopprettings- og -
registreringstjenester; SSL (secure socket layer) 
sertifikattjenester; muliggjøre for kunder å se og 
administrere domenenavn og domenenavnporteføljer 
via en nettside og nettsideportal, og tilveiebringe 
domenenavninformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299065 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802609 
(220) Inndato: 2018.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CUBOID AS, Øvre Eikervei 177, 3048 DRAMMEN, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Vareautomater; automater for mat og drikke; 
salgsautomater;elektriske salgsautomater for mat og 
drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299066 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.29, US, 87/774,554 
(210) Søknadsnr.: 201801513 
(220) Inndato: 2018.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 XVISION SOFTWARE AS, Kongens gate 11A, 0153 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med 
visualiseringsplatformer som brukes av operatører, 
servicevirksomheter og industri. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299067 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201714191 
(220) Inndato: 2017.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Per Mikael Lindblom Hedberg, c/o MV Elektro AS, 

Bernt Ankers Gate 10, 0183 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Personalutplasseringstjenester; personellrekruttering; 
rekruttering av midlertidig personale; utplassering av 
personale; utplassering og rekruttering av personale; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale; rekrutterings- og utvelgelsestjenester; 
rekrutteringsrådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299068 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201807210 
(220) Inndato: 2018.06.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AKERSHUS BLIKK AS, Tvetenveien 154, 0671 OSLO, 

Norge 
Michael Holmqvist, Tvetenveien 154, 0671 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Konsulentbistand ved byggingsarbeider; 

Konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
Konstruksjon, vedlikehold og renovering av bygninger 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299069 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802566 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gelato AS, Snarøyveien 30C, 1360 FORNEBU, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software for bruk ved design, 

brukertilpasning, bestilling, trykking og levering av 
trykket materiale, og som muliggjør trykkingen og 
leveringen av trykket materiale. 

  Klasse 40   Trykkeritjenester og informasjonstjenester innenfor 
området trykking. 

  Klasse 42   Hosting av software for bruk ved design, 
brukertilpasning, bestilling, trykking og levering av 
trykket materiale, og som muliggjør trykkingen og 
leveringen av trykket materiale; hosting online 
nettfasiliteter for andre for å gjennomgå designmaler for 
skrivesaker og papirvarer (stationery) og annet trykket 
materiale, for å brukertilpasse designen av trykket 
materiale, og for å bestille og levere trykket materiale. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299070 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201802567 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gelato AS, Snarøyveien 30C, 1360 FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software for bruk ved design, 

brukertilpasning, bestilling, trykking og levering av 
trykket materiale, og som muliggjør trykkingen og 
leveringen av trykket materiale. 

  Klasse 40   Trykkeritjenester og informasjonstjenester innenfor 
området trykking. 

  Klasse 42   Hosting av software for bruk ved design, 
brukertilpasning, bestilling, trykking og levering av 
trykket materiale, og som muliggjør trykkingen og 
leveringen av trykket materiale; hosting online 
nettfasiliteter for andre for å gjennomgå designmaler for 
skrivesaker og papirvarer (stationery) og annet trykket 
materiale, for å brukertilpasse designen av trykket 
materiale, og for å bestille og levere trykket materiale. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299071 
(151) Reg.dato.: 2018.06.25 
(210) Søknadsnr.: 201801972 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRASÈ AS, Postboks 31, 8138 INNDYR, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektriske akkumulatorer; Elektriske brytere; Elektriske

kabler; Elektriske koblinger; Elektriske ledere; 
Elektriske ledninger; Koblingsbokser, elektriske; 
Koblingstavler; Optisk fiber [ledetråder for lysstråler] 

  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner 
om forretninger; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Kommersielle formidlingstjenester; 
Konsulentbistand i forretningssaker; Økonomiske 
beregninger; Prokura [handel på andres vegne] 

  Klasse 42   Arkitekturkonsultasjoner; Byplanlegging; Forskning i 
forbindelse med miljøvern; Geologisk forskning; 
Geologiske grunnundersøkelser; Ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; Inspeksjon av elektriske anlegg; 
Interiørkonsulentvirksomhet; Konsultasjonstjenester i 
forbindelse med energisparing; Kvalitetskontroll; 
Landmåling; Oppmåling; Prosjektstudier [tekniske]; 
Tegning [industridesign]; Teknisk forskning 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299072 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201806782 
(220) Inndato: 2018.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

DOSS Digital Operator Support 
System 

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

 BILLINGTON PROCESS TECHNOLOGY AS, 
Hiltonåsen 36, 1341 SLEPENDEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Digital strukturering og tilstandsberegning av 

energiproduserende anlegg kombinert med fysisk 
modell 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299073 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201802592 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Realcom AS, Industriveien 1, 2020 

SKEDSMOKORSET, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Mageli ANS, Torvet 3, 2000 
LILLESTRØM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Antenner for trådløst kommunikasjonsutstyr; 

Apparater for behandling, overføring og lagring av 
databaseinformasjon; Apparater for input, output, 
overføring og lagring av data; Apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd, data eller bilder; Apparater for opptak, overføring 
eller reproduksjon av informasjon; Applikasjoner, 
nedlastbare; Applikasjonsprogramvare; Batterier; 
Berøringsskjermer; Bildefremvisere; Bildeskannere; 
Bildeskjermer; Bærbare datamaskiner; Bærevesker 
tilpasset for datamaskiner; Data-akselleratorkort; 
Dataarbeidsstasjoner [maskinvare]; 
Databehandlingsprogrammer; 
Databehandlingsprogrammer innregistrert på 
maskinlesbare databærere; Databehandlingsapparater 
og datamaskiner; Databehandlingssystemer; 
Databehandlingsutstyr; Databrikkekort; 
Databrikkekortlesere; Datagrafikkprogrammer; 
Datahjelpeprogrammer; Datahovedkretskort og 
datterkort; Datakabler; Datakommunikasjonsapparater 
og -instrumenter; Datakomponenttesting- og 
kalibreringsutstyr; Datakomprimeringsprogramvare; 
Datalagringsenheter; Datamaskinapparater; 
Datamaskiner; Datamaskiner for bruk innen 
dataadministrasjon; Datamaskiner og 
brukerveiledninger i elektronisk format solgt som en 
enhet; Datamaskinvare for nettverkstilgangsservere; 
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Datamaskinvare og programvare; Datamaskinvare og 
programvare for levering av sikker fjerntilgang til data- 
og kommunikasjonsnettverk; Datamaskinvarer 
(hardware); Datanettverksrutere; 
Dataoperativprogrammer; Dataoperativsystemer; 
Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
Dataprosessorer; Dataservere; Dataskjermer; 
Dataspillprogrammer; Datasystemer; Datterkort; 
Disketter [magnetiske]; Diskettstasjon [for 
datamaskiner]; Elektroniske komponenter for 
datamaskiner; Fiberoptikk; Fiberoptiske kabler; 
Fotografiapparater; Harddisker for datamaskiner; 
Høyttalere; Kabler, elektriske; Kortlesere; Kretskort; 
Maskinvare for lokalnett [lan]; Mobile datamottakere; 
Nedlastbar dataprogramvare; Nedlastbare dataspill; 
Nettbrett; Nettstedutviklingsprogramvare; 
Nettverksoperativsystemprogrammer; Nettverksrutere; 
Nettverksservere; Pc-er; Pdf-oppretting og -
konverteringsprogramvare; Programvare; 
Smarttelefoner; Tastaturer for datamaskiner. 

  Klasse 35   Administrasjon av data-arkiver; Databehandling; 
Datasøk i datafiler, for andre; Innsamling av 
informasjon til databaser; Oppdatering og vedlikehold 
av informasjon i registre; Oppdatering og vedlikeholde 
av data i databaser; Utleie av kontormaskiner og 
apparater; Websidetrafikk optimalisering. 

  Klasse 42   Administrasjon av brukerrettigheter innen 
datanettverk; Analyse av tekniske data; Analyse og 
evaluering av produkter og tjenester med hensyn til 
mulige fremtidige applikasjoner; Analyse og evaluering 
av produktutvikling; Analysering av datasystemer; 
Applikasjonstjenester [asp]; Databasedesign og -
utvikling; Datakonvertering av elektronisk informasjon; 
Datakryptering og dekoding; Datakrypteringstjenester; 
Datamaskinvare- og programvaredesign; Dataminering; 
Dataomflyttingstjenester; Dataprogrammering for 
databehandling; Dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; 
Dataprogrammering og data programvaredesign; 
Dataprogrammeringstjenester for datalagring; 
Dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; Dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering; 
Dataprogrammeringstjenester i forbindelse med 
multimedia og interaktive applikasjoner; 
Dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; 
Dataprosjektledelse innen elektronisk databehandling 
[edb]; Datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot 
ulovlig nettverkstilgang; Datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; Datastyrt grafisk design; Datastyrte 
designtjenester; Datastyrte testtjenester; 
Datasystembasert design og analyse; 
Datasystemintegrering; Datateknikk; Datatjenester i 
forbindelse med elektronisk datalagring; Design av 
computersystemer; Design av databaser; Design av 
datamaskiner; Design av datamaskinvare; Design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; Design av diagnoseutstyr; Design av 
eksterne dataenheter; Design av fastvare; Design av 
hjemmesider og internettsider; Design av hjemmesider 
og nettsider; Design av internettsider; Design av 
nettportaler; Design av nettsider; Design av 
spesialtilpasset datamaskinvare og programvare; 
Design av telekommunikasjonsutstyr; Design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; 
Design og bygging av hjemmesider og nettsteder; 
Design og hosting for nettportaler; Design og 
oppdatering av dataprogramvare; Design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; Design og 
opprettelse av hjemmesider og internettsider; Design 
og programmering av nettsteder; Design og skriving av 
dataprogramvare; Design og utleie av programvare; 
Design og utvikling av data og programmer for 
datamaskiner; Design og utvikling av 
databehandlingssystemer; Design og utvikling av 
datalagringssystemer; Design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; Design og utvikling av 
datamaskinvare, programvare og databaser; Design og 
utvikling av eksterne dataenheter; Design og utvikling 

av elektronisk databaseprogramvare; Design og 
utvikling av ny teknologi for andre; Design og utvikling 
av nettsider; Design og utvikling av programvare for 
databasestyring; Design og utvikling av programvare 
for utvikling av nettsider; Design og utvikling av 
programvare for kunstig virkelighet-programvare; 
Design og utvikling av programvare for lagerstyring; 
Design og utvikling av programvare og maskinvare for 
konvertering av data- og multimediainnhold fra og til 
ulike protokoller; Design og utvikling av systemer for 
inndata, utdata, behandling, visning og lagring; Design 
og utvikling av systemprogramvare for datanettverk og 
dataservere; Design og utvikling av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; Design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr; Design og vedlikehold 
av hjemmesider på internett; Design og vedlikehold av 
nettsteder for andre; Design, installering, oppdatering 
og vedlikehold av dataprogramvare; Design, 
oppgradering og utleie av dataprogramvare; Design, 
opprettelse og programmering av nettsider; Design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
Design, utvikling og programmering av 
dataprogramvare; Design, utvikling, installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; Design, vedlikehold, 
utleie og oppdatering av dataprogramvare; Diagnose 
av datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; Elektronisk datalagring; Elektroniske 
tjenester for datalagring og sikkerhetskopiering av data; 
Fjernlagring av data sikkerhetskopier; Hosting av 
databaser; Hosting av brukertilpassede nettsider; 
Hosting av dataprogramvare for andre; Hosting av 
datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; 
Hosting av minneplass på internett; Hosting av 
nettportaler; Hosting av nettsteder; Hosting av 
nettsteder for andre; Installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; Installasjon av programvare for 
internettilgang; Installasjon av dataprogrammer; 
Installasjon, vedlikehold og reparasjon av programvare 
for datasystemer; Installasjon, vedlikehold, oppdatering 
og oppgradering av dataprogramvare; Konfigurasjon, 
installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; Oppdatering av 
dataprogrammer; Oppdatering av internettsider; 
Oppdatering av nettsteder; Opprettelse av 
dataprogrammer; Opprettelse og design av nettsider for 
andre; Programmering av 
databehandlingsprogrammer; Programmering av 
brukertilpassede nettsider; Programmering av 
dataanimasjoner; Rådgivning i forbindelse med design 
og utvikling av dataprogramvareprogrammer; 
Rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
Rådgivning innen datasikkerhet; Rådgivning innen 
dataprogramvaredesign; Rådgivning innen 
dataprogrammering; Rådgivning innen 
datasystemanalyse; Rådgivning innen 
internettsikkerhet; Rådgivning innen 
sikkerhetsprogramvare; Rådgivning ved design av 
websider; Rådgivning ved design og utvikling av 
datamaskiner; Rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med eksterne dataenheter; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med utleie av 
dataprogramvare; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; Skriving av 
databehandlingsprogrammer; Skriving av 
dataprogrammer; Softwaretjenester [saas]; Teknisk 
rådgivning i forbindelse med installasjon og vedlikehold 
av dataprogramvare; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbaserte applikasjoner; Tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og 
programvareverktøy; Tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
utvikling av nettsteder; Utleie av datamaskiner; Utleie 
av databaseprogramvare; Utleie av 
databehandlingsprogrammer; Utleie av 
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datamaskinvare; Utleie av datamaskinvare og eksterne 
dataenheter; Utleie av dataprogrammer; Utvikling av 
datalagringssystemer; Utvikling av dataprogrammer; 
Utvikling av dataprogramvareløsninger; Vedlikehold av 
databaseprogramvare; Vedlikehold av 
dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og 
software; Vedlikehold av dataprogramvare i forbindelse 
med datasikkerhet og forebygging av datarisikoer; 
Vedlikehold av nettsteder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299074 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201800625 
(220) Inndato: 2018.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter til vitenskapelige formål og til bruk 

i landbruk, hagebruk og skogbruk; vaskemidler og 
kjemiske rengjøringsmidler alle til i bruk industrielle og 
produksjonsprosesser; kjemiske produkter for bruk i 
industrien, nemlig fikseringsmidler for bruk i produksjon 
av såper; kjemiske substanser for bruk som 
tilsetningsstoffer i fargeprosesser; blekemidler i klasse 
1; kjemiske substanser i klasse 1 for bruk i behandling 
av tekstilstoffer; bløtgjøringsmidler for vann; 
ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og 
lodding; kjemiske substanser for konservering av 
næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle 
formål. 

  Klasse 3   Vaskemidler; blekemidler og andre midler for 
klesvask; midler til rengjøring, rensing, polering, 
pussing, flekkfjerning samt til sliping; 
luftoppfriskningspreparater; oppvaskmiddel; 
servietter/kluter impregnert med preparater og stoffer 
for rengjøring og polering; impregnerte kluter til 
rengjøring, støvtørking og polering; midler for 
rengjøring, mykgjøring, bleking og rensing av tekstiler 
og klær; midler for hånd-, hår-, og kroppsvask; 
velluktende oljer og vann; såper; hånd- og 
kroppsvaskemidler; parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; 
hudpleieprodukter, deodoranter og antiperspiranter for 
personlig bruk; ansiktskrem, kroppskrem, håndkrem; 
ansiktsrens, kroppsrens; hårpleieprodukter, sjampo, 
balsam. 

  Klasse 21   Husholdningsredskaper; gjenstander til 
rengjøringsformål; rengjøringsredskaper; håndklær; 
kluter; svamper; stålull; bonings- og poleringsapparater 
og -redskaper; feiebrett og -børster; hansker til 
rengjøring; holdere for papir; klesklyper; mopper; 
børster, herunder børster for rengjøring og 
oppvaskbørster; strykebrett; dispenseringsenheter; 
skureputer for skuring/vasking eller til rengjøring; 
svamper og naler; tørkestativer for tøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299075 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201807598 
(220) Inndato: 2018.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VEOPIPE AS, Mysenveien 1, 1890 RAKKESTAD, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Rør av metall; Rør av rustfritt stål; Rør av metall for 

industribruk; Rør av metall for sentralvarmeanlegg; Rør 
av metall for klima- og ventilasjonsanlegg. 

  Klasse 11   Avløpsrør for sanitetsinstallasjoner; 
Vannrørsinstallasjoner. 

  Klasse 17   Isolasjonsmaterialer for rør; Isolasjonsmaterialer for 
underjordiske rør og beholdere; Rørmuffer, ikke av 
metall; Rørisolasjoner for industri; Fleksible plastrør for 
bruk med ventilasjonssystemer. 

  Klasse 19   Stive rør, ikke av metall, for bygging; Rørledninger, 
ikke av metall; Plastrør for rørleggingsformål; 
Polyetylenrør brukt innen geotermiske varme- og 
kjølesystemer; Vannrør, ikke av metall; Kloakkrør, ikke 
av metall; Plastrør for transport av naturgass. 

  Klasse 37   Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer, oljeborerør- og 
oljerørledningsinstallasjon. 

  Klasse 42   Tekniske tjenester i forbindelse med 
energiforsyningssystemer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299076 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201801859 
(220) Inndato: 2018.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SENZIE AS, 5. etasje Papirbredden 1 Grønland 58, 

3045 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker; 

publikasjoner. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299077 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201802593 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Algalif AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Bearbeidede alger for menneskelig forbruk. 
  Klasse 31   Ubearbeidede alger for menneskelig forbruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299078 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.25, EM, 017245325 
(210) Søknadsnr.: 201802594 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bema Kättingmäster AB, Box 1033, SE-43213 

VARBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 AWA Sweden AB, Box 11394, SE-40428 GÖTEBORG, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Kjetting og kjeder; lastestropp av kjetting; 

spennbåndstrammere av metall; strekkeanordninger for 
jernbånd [klemmer]; lastkroker og sjakler; jernvarer, 
småartikler av metall. 

  Klasse 7   Vareheiser.  
  Klasse 22   Surringtau (ikke av metall); tau og syntetisk tau; 

spennbånd av tekstil. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299079 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201807550 
(220) Inndato: 2018.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EL FRAMES AS, Øravegen 4, 6650 SURNADAL, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; software; nedlastbare applikasjoner til 
håndholdte enheter; måleinstrumenter; koplingstavler; 
koblingsbokser (elektrisitet); koblingsanordninger, 

elektriske; koblingsur; elektriske stikkontakter; runde 
stikkontakter; stikkontaktdeksler; elektriske støpsler; 
elektriske lysbrytere; elektriske ledninger og kabler; 
rammer til stikkontakter. 

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

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav; dekorative rammer til stikkontakter; 
bokhyller; innendørs persienner; sofaer; skrivebord. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salgsfremmende tjenester for 
tredjemann; markedsføring og salg av elektriske 
stikkontakter, stikkontaktdeksler, rammer til 
stikkontakter, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, 
ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
møbler, speil, billedrammer, dekorative rammer til 
stikkontakter, bokhyller, innendørs persienner, sofaer, 
skrivebord; salgsfremmende tjenester; markedsføring; 
administrasjon av lojalitetsprogrammer for forbrukere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299080 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201802596 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EUNICE HAMMOND-MØRKLID, Løbergsveien 99, 

5073 BERGEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Badesåpe; kosmetikk og preparater for personlig 
pleie; kosmetisk såpe; kroppssåper; såpeprodukter; 
såper for husholdningsbruk; såper for personlig bruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299081 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201807916 
(220) Inndato: 2018.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ERIK ERVIK SKALMERÅS, KVITHYLLVEIEN 238, 

7100 RISSA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Telefondeksler 
  Klasse 25   Klær for menn; Klær for damer; Hodeplagg; Sko 
  Klasse 35   Presentasjon av bedrifter på Internett og andre medier
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299082 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.19, EM, 017615808 
(210) Søknadsnr.: 201717312 
(220) Inndato: 2017.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 8INDUSTRIES AB (publ), Mäster Samuelsgatan 36, 

SE-11157 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

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

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

av metall; metallhus klar til montering; materialer av 
metall til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og 
metalltråder; varer for låser og små gjenstander av 
metallvare; metallrør; sikkerhetsskap; artikler av uedle 
metaller, som ikke er inkludert i andre klasser, relatert 
til bygging og konstruksjon; malm.  

  Klasse 9   Nedlastbar programvare; programvarer i form av 
applikasjoner; nedlastbar grafikk for mobiltelefoner og 
nettbrett; elektroniske publikasjoner, programvare for å 
skape dynamiske nettsteder 

  Klasse 19   Byggematerialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygg og anlegg; asfalt, tjære og bitumen; 
hus klar til montering (ikke av metall); monumenter 
(ikke av metall).  

  Klasse 35   Tilby en søkbar annonse-guide online som inneholder 
varer og tjenster for andre online selger på internett; 

annonsering og annonse-tjenster; online annonsering; 
online annonsering på datanettverk; online annonsering 
på datakommunikasjon nettverk; publisitet og 
salgsfremmende handlinger relatert til 
transporttjenester, tilbudte og bestillte via 
telekommunikasjon eller elektronisk; online 
handelstjenester, nemlig, drift av online 
markedsplasser for transport; online handelstjenester 
der brukere kan innføre informasjon om transport type, 
tidsrammer og dimensjoner og anmode sitater for 
transporttjenster; tilby kommersiell 
forretningsinformasjon gjennom database; tilby en 
online elektronisk database på internett innenfor 
området transporttjenester  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet inkludert 
kredittjenester, tjenester vedrørende finansformidling, 
spesielt formidling av kreditt og boliglån, formidling av 
eiendom, forvaltning av land og eiendom; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom.     

  Klasse 37   Tjenester vedrørende bygging; 
byggeentreprenørtjenester; byggeteknisk 
prosjektledelse; utleie av maskiner og apparater for 
anlegg/bygging; oppførsel av anlegg; arbeid med 
anlegg og forberedelse av land og eiendom.  

  Klasse 38   Tilby nettbaserte chatterom, E-post, tjenester for korte 
meldinger og elektroniske oppslagstavler; tilby 
brukertilgang til nettverk eller databaser; tilby 
telekommunikasjonstilgang og lenker til databaser og til 
internett; gi tilgang til nettsteder på et elektronisk 
informasjonsnettverk.  

  Klasse 39   Transport; transporttjenester; bestilling av transport 
via globale datanettverk; innsamling, samling, 
transport, frakt, lastning og levering av varer; datastyrt 
informasjonstjenester angående transport; datastyrt 
distrubusjonsrådgivning angående transport; datastyrt 
distrubusjonsplanleggning angående transport; frakt- 
og transportmegling; informasjon angående 
transportformer; planleggning og bestilling av transport 
gjennom elektroniske medier; tilveiebringelse av 
informasjon om planleggning og bestilling av transport, 
gjennom elektroniske medier; tilveiebringelse av 
informasjon om transportmetoder; reservasjons- og 
bestillingstjenester for transport; transportlogistikk  

  Klasse 42   Applikasjonsutleie (ASP) med programvare som 
tillater opplastning, publisering, signering, visning, 
etikettering, bloggning, deling eller på annen måte 
levere elektroniske medier eller informasjon over 
internett eller andre kommnikasjonsnettverk; 
ingeniørsarbeid vedrørende anlegg over og under 
mark; tekniske ingeniørstjenester nemlig planleggning, 
beregninger, etablering og avetablering av 
byggeprosjekter; forskning og utvikling av 
byggeprosjekter; ingeniørrådgivning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299083 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.31, GB, 3247194 
(210) Søknadsnr.: 201716777 
(220) Inndato: 2017.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kroll Ontrack, LLC., 9023 Columbine Road, US-
MN55347 EDEN PRAIRIE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nettsky-basert («cloud-based») programvare for 
elektronisk innsamling og fremlegging av dokumenter 
eller bevis («electronic discovery services»); 
dataprogrammer for å innhente, gjenopprette og / eller 
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analysere data på datalagringsenheter; programvare 
med det formål å oppdage, gjenopprette og sikre 
databevis for bruk i juridiske og økonomiske saker; 
elektroniske publikasjoner; applikasjoner for elektronisk 
innsamling og fremlegging av dokumenter eller bevis 
(«e-discovery»); hjelpeprogrammer for datamaskiner.   

  Klasse 35   Forretningsrådgivning og revisjon innen områdene 
elektronisk innsamling og fremlegging av dokumenter 
eller bevis («e-discovery»), 
informasjonsteknologisystem og computerbaserte 
juridiske og kriminaltekniske tjenester; 
forretningshenvendelser og –undersøkelser i 
forbindelse med elektronisk innsamling og fremlegging 
av dokumenter eller bevis («e-discovery»); 
ekspertevalueringer og utarbeidelse av 
forretningsrapporter relatert til databaserte juridiske og 
kriminaltekniske tjenester og innsamling og fremlegging 
av dokumenter eller bevis,  elektronisk innsamling og 
fremlegging av dokumenter eller bevis («e-discovery»), 
fil-oppbevaring og informasjonsstyring.  

  Klasse 42   Dataprogramvaretjenester for elektronisk innsamling 
og fremlegging av dokumenter eller bevis («e-
discovery») med sømløs, guidet flyt mellom ytelsene, 
inkludert dokumentbehandling, analyser, 
teknologiassistert gjennomgang, dokumentsøk og –
gjennomgang og -produksjon; elektronisk innsamling 
og fremlegging av dokumenter eller bevis («e-
discovery»), fil-oppbevaring og informasjonsstyring; 
fungere som en applikasjonstjenesteleverandør innen 
området elektronisk innsamling og fremlegging av 
dokumenter eller bevis («e-discovery») for å 
tilveiebringe, være vertskap for, administrere, utvikle og 
vedlikeholde elektroniske databaser for lagring og 
deling av data og informasjon; være vertskap for en 
internett websideportal som tillater gjennomgang og 
organisering av data og filer; være vertskap for en 
interaktiv webside som tillater brukere å søke, filtrere, 
katalogisere og sortere data, filer, informasjon og 
innhold; spore opp, gjenopprette og sikre databevis til 
bruk ved innsamling og fremlegging av dokumenter 
eller bevis («discovery») og ved juridiske og 
kriminaltekniske tjenester.  

  Klasse 45   Bistand (støttetjenester) ved rettergang eller tvistemål 
og juridiske konsultasjonstjenester; juridiske tjenester; 
lisensiering av computer software; tilveiebringe 
juridiske tjenester relatert til elektronisk innsamling og 
fremlegging av dokumenter eller bevis («e-discovery»);  
tilveiebringe computerbaserte juridiske og 
kriminaltekniske tjenester og innsamling og fremlegging 
av dokumenter eller bevis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299084 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.28, EM, 017258476 
(210) Søknadsnr.: 201714265 
(220) Inndato: 2017.10.26 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, 
US-OH4417-1199 CLEVELAND, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industri, vitenskap og landbruk; 
kjemiske preparater til sveising; kjølemidler; kjemiske 
produkter til sveising og lodding; kjemiske preparater til 
bruk ved metallbearbeiding; væsker til bruk ved 
metallbearbeiding; preparater og midler for herding og 
lodding; flussmidler for sveising og lodding; 
flussbelegg; flussmiddel for sveising; kunstig og 

syntetisk harpiks, ubehandlet; ubearbeidet plast; 
brannslukningsmidler; lim for bruk i industrien. 

  Klasse 6   Legeringer av uedle metaller; ikke-elektriske kabler og 
tråd (uedelt); rør og rørledninger av metall; små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); tilsetningsstoffer 
og hjelpestoffer for sveising; staver for sveising; 
sveisetråd av aluminium; flusskjedet sveisetråd; 
industrielle poser, beholdere og folier for pakking av 
sveise- eller skjærevarer. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner for behandling av 
materialer og for produksjon til bruk innen sveising, 
lodding, sammenføyning og/ eller kutting; motorer 
(unntatt for landkjøretøyer); strømkilder til maskiner for 
sveising, skjæring og lodding; Koblinger og anordninger 
for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); 
sveise-, skjære- og loddemaskiner; elektriske 
buesveiseapparater; deler og armaturer for alle de 
nevnte varer; landbruksredskaper, andre enn manuelt 
drevne; sveiseelektroder; rørformede sveiseelektroder 
(elektriske); elektroder for sveisemaskiner; dekket 
elektrodesveising; manuell lysbuesveising og apparater 
til lysbuesveising; buesveiseelektroder; 
hardsveiseelektroder; elektroder for lodding; trådmater 
til sveisetråd [deler av elektroniske sveiseapparater]; 
dyser til sveising. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299085 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201800378 
(220) Inndato: 2018.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VANIT AS, Kongeveien 57, 1433 ÅS, Norge 

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

behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Alternativ 
medisintjenester; ansiktsbehandlingstjenester; 
dermatologiske tjenester for behandling av 
hudproblemer; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med frisør- og skjønnhetssalongtjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
medisinske tjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med skjønnhetssalongtjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sykepleietjenester; fremskaffelse av informasjon om 
skjønnhet; frisør- og skjønnhetssalongtjenester; helse- 
og skjønnhetsbehandling; helse- og skjønnhetspleie; 
helse- og skjønnhetspleie for mennesker; helse- og 
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; helse- og 
skjønnhetspleietjenester fra saunaer, 
skjønnhetssalonger, kursted, frisørsalonger og 
massasjeinstitutt; helseklinikktjenester; 
helsepleietjenester fra et helsespa; helsespatjenester 
for helse og velvære til kropp og sjel; helsespatjenester 
for helse og velvære til kropp og sjel inkludert 
massasje, ansikts- og kroppsbehandlingstjenester, 
samt kosmetiske kroppspleietjenester; helsetjeneste; 
hygienisk pleie for mennesker; hygienisk pleie og 
skjønnhetspleie for mennesker; hygienisk pleie og 
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; klinikktjenester 
innen kosmetikk og plastisk kirurgi; klinikktjenester 
innen medisin og helsepleie; kosmetiske ansikts- og 
kroppsbehandlingstjenester; kosmetiske 
behandlingstjenester for kropp, ansikt og hår; 
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kosmetiske behandlingstjenester for kroppen; 
kosmetiske kroppspleietjenester; kosmetiske tjenester; 
kroppsterapi; livsstilsrådgivning; medisin- og 
helsepleietjenester; medisinske behandlingstjenester 
fra et helsespa; medisinske behandlingstjenester fra 
klinikker og sykehus; medisinske informasjonstjenester 
via internett; plastisk kirurgi; rådgivning i forbindelse 
med farmasøytiske og medisinske produkter; 
rådgivning innen kosmetikk; rådgivning innen kropps- 
og skjønnhetspleie; rådgivning via internett innen 
kropps- og skjønnhetspleie; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med medisinske 
produkter; rådgivningstjenester i forbindelse med 
hudpleie; rådgivningstjenester i forbindelse med 
plastisk kirurgi; rådgivningstjenester i forbindelse med 
skjønnhetspleie; rådgivningstjenester innen sminke; 
skjønnhets- og hårpleietjenester; 
skjønnhetsbehandlingstjenester; 
skjønnhetspleietjenester; skjønnhetspleietjenester; 
skjønnhetspleietjenester fra et helsespa; 
skjønnhetsrådgivning; skjønnhetsrådgivningstjenester; 
skjønnhetssalonger; skjønnhetssalongtjenester; 
skjønnhetsterapi; sminkerådgivning og 
påføringstjenester; sykepleie; sykepleiertjenester; 
tilveiebringelse av tjenester innen sauna, 
skjønnhetssalong, frisør og massasje; medisinske 
tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, 
hagebruks- og skogbrukstjenester; Kosmetisk 
sykepleietjenester; kosmetisk injeksjonsbehandlinger; 
kosmetiskansiktsbehandlinger; injeksjonsbehandlinger; 
medisinsk rynkebehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299086 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201504657 
(220) Inndato: 2015.04.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.04.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pharmatech AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   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 35   Salg [detalj- og engros-] av de forannevnte varer i 
klasse 5. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299087 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201615157 
(220) Inndato: 2016.12.16 
(180) Registreringen utløper: 2026.12.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SENSORFABRIKKEN DA, Trosteveien 26, 9512 ALTA, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Utleie av dataprogrammer; Vedlikehold av 

dataprogrammer og software.  
  Klasse 45   Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 

Lisensiering av immateriell eiendomsrett; Overvåkning 
av immaterielle rettigheter; Registrering av 
domenenavn [juridisk tjeneste]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299088 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201802535 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACONTE ØKONOMI Liv Marit By, Postboks 3, 2081 
EIDSVOLL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Regnskapstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299089 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201717339 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Catena Operations Ltd., Quantum Place, Triq ix-Xatt 
Ta'Xbiex, MT-1052 GZIRA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare vedrørende distribuert behandling 

og analyse, webkryptering, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; elektroniske og nettbaserte 
manualer og publikasjoner vedrørende webkryptering, 
søkemotorer og søkemotoroptimalisering; programvare 
for  søkemotorer; dataprogrammer for  anvendelse av 
internet og web; dataprogrammer til bruk i 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvare (app'er); 
dataprogrammer (nedlastningsbare programmer); 
dataprogrammer for håndtering av databaser; 
programvare for reklameformål; programvare i form av 
applikasjoner for mobiltelefoner; programvare for 
mobiltelefoner; multimediaprogramvare; nedlastbar 
programvare; databaser; medieinnhold; 
dataprogramvare. 



registrerte varemerker 2018.07.02 - nr 27/18

42 
 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
bedrifts-/ foretaksundersøkelser og – informasjon; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; tjenester vedrørende søkeverktøy for 
markedsføring; affiliatemarkedsføring; konsulentbistand 
innen affiliatemarkedsføring. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til et ikke-nedlastbart 
datagrensesnitt med formål å tilgjengeliggjøre 
informasjon inneholdende et brett felt av tekst- grafikk- 
og lyddata eller andre data; kommunikasjonstjenester 
for å scanne nettet (webkryptering), behandle og 
indeksere innholdet; tilveiebringelse av tilgang for flere 
brukere av privateide informasjonssamlinger via et 
globalt nettverk; overføring og spredning av 
informasjon og data via datanettverk og internett; 
datakommunikasjon; tilby tilgangstid til internett; 
rådgivning angående telekommunikasjon; 
kommunikasjon av data ved hjelp av 
telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester for 
utveksling av data i elektronisk form; overføring av 
informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; 
overføring av informasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av eletroniske 
datalinker; telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 41   Kasinovirksomhet, spill- og gamblingtjenester; 
veddemålstjenester; organisering av datastyrte 
bingospill; leasing av kasinospill. 

  Klasse 42   Rådgivning angående dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsultasjon innenfor området for programvare; 
fremskaffelse av informasjon, råd og konsultasjon 
innenfor området for websidedesign; IT-tjenester, 
nemlig måling av og rapportering angående ytelse, 
tilgjengelighet, og feil på andres internettsider, basert 
på oppfattet verdi av internettlinker; tilveiebringelse av 
søkemotorer; tilveiebringelse av søkemotorer for 
internett; designtjenester; IT-tjenester; testing, 
verifiseringstjenester og kvalitetskontroll; vitenskapelige 
og tekniske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299090 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201717340 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Catena Operations Ltd., Quantum Place, Triq ix-Xatt 

Ta'Xbiex, MT-1052 GZIRA, Malta 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare vedrørende distribuert behandling 

og analyse, webkryptering, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; elektroniske og nettbaserte 
manualer og publikasjoner vedrørende webkryptering, 
søkemotorer og søkemotoroptimalisering; programvare 
for  søkemotorer; dataprogrammer for  anvendelse av 
internet og web; dataprogrammer til bruk i 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvare (app'er); 
dataprogrammer (nedlastningsbare programmer); 
dataprogrammer for håndtering av databaser; 
programvare for reklameformål; programvare i form av 
applikasjoner for mobiltelefoner; programvare for 
mobiltelefoner; multimediaprogramvare; nedlastbar 
programvare; databaser; medieinnhold; 
dataprogramvare. 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
bedrifts-/ foretaksundersøkelser og – informasjon; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; tjenester vedrørende søkeverktøy for 
markedsføring; affiliatemarkedsføring; konsulentbistand 
innen affiliatemarkedsføring. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til et ikke-nedlastbart 
datagrensesnitt med formål å tilgjengeliggjøre 
informasjon inneholdende et brett felt av tekst- grafikk- 
og lyddata eller andre data; kommunikasjonstjenester 
for å scanne nettet (webkryptering), behandle og 
indeksere innholdet; tilveiebringelse av tilgang for flere 
brukere av privateide informasjonssamlinger via et 
globalt nettverk; overføring og spredning av 
informasjon og data via datanettverk og internett; 
datakommunikasjon; tilby tilgangstid til internett; 
rådgivning angående telekommunikasjon; 
kommunikasjon av data ved hjelp av 
telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester for 
utveksling av data i elektronisk form; overføring av 
informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; 
overføring av informasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av eletroniske 
datalinker; telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 41   Kasinovirksomhet, spill- og gamblingtjenester; 
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veddemålstjenester; organisering av datastyrte 
bingospill; leasing av kasinospill. 

  Klasse 42   Rådgivning angående dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsultasjon innenfor området for programvare; 
fremskaffelse av informasjon, råd og konsultasjon 
innenfor området for websidedesign; IT-tjenester, 
nemlig måling av og rapportering angående ytelse, 
tilgjengelighet, og feil på andres internettsider, basert 
på oppfattet verdi av internettlinker; tilveiebringelse av 
søkemotorer; tilveiebringelse av søkemotorer for 
internett; designtjenester; IT-tjenester; testing, 
verifiseringstjenester og kvalitetskontroll; vitenskapelige 
og tekniske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299091 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201717341 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Catena Operations Ltd., Quantum Place, Triq ix-Xatt 
Ta'Xbiex, MT-1052 GZIRA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare vedrørende distribuert behandling 

og analyse, webkryptering, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; elektroniske og nettbaserte 
manualer og publikasjoner vedrørende webkryptering, 
søkemotorer og søkemotoroptimalisering; programvare 
for  søkemotorer; dataprogrammer for  anvendelse av 
internet og web; dataprogrammer til bruk i 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvare (app'er); 
dataprogrammer (nedlastningsbare programmer); 
dataprogrammer for håndtering av databaser; 
programvare for reklameformål; programvare i form av 
applikasjoner for mobiltelefoner; programvare for 
mobiltelefoner; multimediaprogramvare; nedlastbar 
programvare; databaser; medieinnhold; 
dataprogramvare. 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
bedrifts-/ foretaksundersøkelser og – informasjon; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; tjenester vedrørende søkeverktøy for 
markedsføring; affiliatemarkedsføring; konsulentbistand 
innen affiliatemarkedsføring. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til et ikke-nedlastbart 

datagrensesnitt med formål å tilgjengeliggjøre 
informasjon inneholdende et brett felt av tekst- grafikk- 
og lyddata eller andre data; kommunikasjonstjenester 
for å scanne nettet (webkryptering), behandle og 
indeksere innholdet; tilveiebringelse av tilgang for flere 
brukere av privateide informasjonssamlinger via et 
globalt nettverk; overføring og spredning av 
informasjon og data via datanettverk og internett; 
datakommunikasjon; tilby tilgangstid til internett; 
rådgivning angående telekommunikasjon; 
kommunikasjon av data ved hjelp av 
telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester for 
utveksling av data i elektronisk form; overføring av 
informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; 
overføring av informasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av eletroniske 
datalinker; telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 41   Kasinovirksomhet, spill- og gamblingtjenester; 
veddemålstjenester; organisering av datastyrte 
bingospill; leasing av kasinospill. 

  Klasse 42   Rådgivning angående dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsultasjon innenfor området for programvare; 
fremskaffelse av informasjon, råd og konsultasjon 
innenfor området for websidedesign; IT-tjenester, 
nemlig måling av og rapportering angående ytelse, 
tilgjengelighet, og feil på andres internettsider, basert 
på oppfattet verdi av internettlinker; tilveiebringelse av 
søkemotorer; tilveiebringelse av søkemotorer for 
internett; designtjenester; IT-tjenester; testing, 
verifiseringstjenester og kvalitetskontroll; vitenskapelige 
og tekniske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299092 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201717343 
(220) Inndato: 2017.12.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Catena Operations Ltd., Quantum Place, Triq ix-Xatt 

Ta'Xbiex, MT-1052 GZIRA, Malta 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare vedrørende distribuert behandling 

og analyse, webkryptering, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; elektroniske og nettbaserte 
manualer og publikasjoner vedrørende webkryptering, 
søkemotorer og søkemotoroptimalisering; programvare 
for  søkemotorer; dataprogrammer for  anvendelse av 
internet og web; dataprogrammer til bruk i 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvare (app'er); 
dataprogrammer (nedlastningsbare programmer); 
dataprogrammer for håndtering av databaser; 
programvare for reklameformål; programvare i form av 
applikasjoner for mobiltelefoner; programvare for 
mobiltelefoner; multimediaprogramvare; nedlastbar 
programvare; databaser; medieinnhold; 
dataprogramvare. 

  Klasse 35   Bedrifts- og foretaksformasjon angående distribuerte 
prosjekter, søkeroboter, søkemotorer og 
søkemotoroptimalisering; tjenester for håndtering av 
bedrifts- og foretaksinformasjon, nemlig, måling av 
verdien på linker og  annonsering på nettsider basert 
på spesifikke kriterier; konsulenttjenester, rådgivning og 
assistanse vedrørende reklame, markedsføring og PR; 
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distribusjon av annonse- markedsførings- og 
reklamemateriell; organisering, drift og tilsyn av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, 
reklametid og medietid; annonsering for andre på 
internett; annonsering via mobiltelefonnettverk; 
forretningsanalyse, - undersøkelse og –informasjon; 
bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsundersøkelser; 
analyser av forretningsadferd; bedriftsundersøkelser; 
bedrifts-/ foretaksundersøkelser og – informasjon; 
utarbeidelse av markedsrapporter og –studier; 
tilveiebringelse av bedriftsinformasjon via 
dataterminaler; kommersielle informasjonskataloger på 
internett; fremskaffelse av onlineregister med 
kommersiell informasjon på internett; optimering for 
søkemotorer; tjenester vedrørende søkeverktøy for 
markedsføring; affiliatemarkedsføring; konsulentbistand 
innen affiliatemarkedsføring. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til et ikke-nedlastbart 
datagrensesnitt med formål å tilgjengeliggjøre 
informasjon inneholdende et brett felt av tekst- grafikk- 
og lyddata eller andre data; kommunikasjonstjenester 
for å scanne nettet (webkryptering), behandle og 
indeksere innholdet; tilveiebringelse av tilgang for flere 
brukere av privateide informasjonssamlinger via et 
globalt nettverk; overføring og spredning av 
informasjon og data via datanettverk og internett; 
datakommunikasjon; tilby tilgangstid til internett; 
rådgivning angående telekommunikasjon; 
kommunikasjon av data ved hjelp av 
telekommunikasjon; kommunikasjonstjenester for 
utveksling av data i elektronisk form; overføring av 
informasjon via nasjonale og internasjonale nettverk; 
overføring av informasjon via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av eletroniske 
datalinker; telekommunikasjonstjenester. 

  Klasse 41   Kasinovirksomhet, spill- og gamblingtjenester; 
veddemålstjenester; organisering av datastyrte 
bingospill; leasing av kasinospill. 

  Klasse 42   Rådgivning angående dataprogramvare; 
fremskaffelse av informasjon, rådgivning og 
konsultasjon innenfor området for programvare; 
fremskaffelse av informasjon, råd og konsultasjon 
innenfor området for websidedesign; IT-tjenester, 
nemlig måling av og rapportering angående ytelse, 
tilgjengelighet, og feil på andres internettsider, basert 
på oppfattet verdi av internettlinker; tilveiebringelse av 
søkemotorer; tilveiebringelse av søkemotorer for 
internett; designtjenester; IT-tjenester; testing, 
verifiseringstjenester og kvalitetskontroll; vitenskapelige 
og tekniske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299093 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201611445 
(220) Inndato: 2016.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THE FUTURE GROUP AS, Tjuvholmen allé 11, 0252 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester 
innen interaktiv og digital markedsføring; 
forretningsadministrasjon, konsulentvirksomhet og 
forskning i form av interaktiv og digital markedsføring; 
tilveiebringelse av forretningsinformasjon i området 

mote, grafisk design, publisering og 
forretningsmarkedsinformasjon; tilveiebringelse av 
plass på websider eller i magasiner for reklamevarer og 
tjenester for andre; spredning av reklamemateriell, 
nemlig sammensetning for andre av et variert 
reklamemateriell for å muliggjøre for kunder å bekvemt 
se eller kjøpe disse varene og tjeneste fra en trykt 
publikasjon eller fra en webside eller gjennom fjernsyn 
eller andre elektroniske medier; informasjons- og 
rådgivningstjenester vedrørende reklame, 
markedsføring, forretnings- og salgsfremmende 
tjenester, ikke omfattende nedlastbar programvare for 
visning av elektronisk grafikk, data og tekstfiler i stort 
trykk for bruk av personer med svekket syn; 
informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk; 
salgsfremming av varer og tjenester for andre ved 
distribusjon og overføring av reklamemateriell i form av 
lyd, bilde, tekstmeldinger og e-poster via trådløst og 
mobilt utstyr. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold, reparasjon og service for 
datamaskinvare. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av online tilgang 
til datanettverk, datamaskindatabaser, Internett, on-line 
oppslagstavler, virtuelle verdener, servere, virtuelle 
verdener inkludert brukergenererte figurer og 
biblioteker av tekst, grafikk og audiovisuell og 
multimedia informasjon og underholdning; tilveiebringe 
on-line elektroniske oppslagstavler og chatterom; 
tilveiebringe online-fora for overføring av meldinger 
mellom databrukere om emner. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; publiseringstjenester i form av bøker, 
magasiner og ukeblader; elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig, publisering av tekst, 3d 
og grafisk arbeid distribuert via et globalt datanettverk 
og trådløst utstyr og on-line omfattende mote, design, 
politikk, kulturelle og sosiale kommentarer; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til kulturelle, 
instruktive og rekreasjons-emner, nemlig, kulturelle 
arrangementer og emner i form av vin- og mat-
smaking, filmer, opera, kunst, fjernsyn, dans og teater, 
inkludert via elektroniske midler; arrangement og 
gjennomføring av konferanser, konvensjoner og 
utstillinger i området kultur, politikk, mote og utdanning; 
produksjon av fjernsyns- og radio-programmer, filmer 
og videoopptak; distribusjon av fjernsyns- og 
radioprogrammer og filmer for andre, syndikering av 
fjernsyns- og radio-programmer, og utleie av video- og 
lydkassetter, DVD’er, CD-rom omfattende fjernsyns- og 
radio-programmer; tilveiebringelse av radio, fjernsyn og 
film-underholdningstjenester, nemlig organisering, 
gjennomføring og produksjon av programmer relatert til 
mote, design, politikk og kultur; bibliotekstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299094 
(151) Reg.dato.: 2018.06.26 
(210) Søknadsnr.: 201807566 
(220) Inndato: 2018.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LINDA SOFIE BERN, THOMAS HEFTYES GATE 32 B, 
0264 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; Klær for spedbarn; Klær for barn; Klær for 

jenter; Klær for menn; Klær for gravide; Klær for 
gymnastikk; Klær for gutter; Klær for damer; Klær, 
fottøy, hodeplagg; Klær, skotøy, hodeplagg; Klær for 
menn, damer og barn; Underskjørt [klær]; Termiske 
klær; Topper [klær]; Lommer for klær; Knevarmere 
[klær]; Hetter [klær]; Klessett [klær]; Armvarmere [klær]; 
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Babyposer [klær]; Belter laget av tekstil [klær]; Vevde 
artikler av klær; Tredelte dresser [klær]; Belter laget av 
stoff [klær]; Artikler av klær, skotøy og hodeplagg for 
spedbarn og smårollinger; Tennisklær; Plysjklær; 
Damebenklær; Fritidsklær; Jerseyklær; Halstørklær; 
Silkeklær; Ullklær; Kunstløpsklær; Benklær; Uteklær; 
Skiklær; Sportsklær; Danseklær; Hodetørklær 
[klesplagg]; Avtakbare halstørklær for kimonoer 
[haneri]; Kasjmirklær 

  Klasse 35   Markedsføring; Markedsføring av arrangementer; 
Markedsføring av produkter; Salgsfremmende 
markedsføring; Markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; Direkte markedsføring; Målrettet 
markedsføring; Markedsføring og salgsfremmende 
aktiviteter vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; Rådgivning innen markedsføring; 
Bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; 
Organisering av messer for salg og markedsføring; 
Rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring; 
Markedsføringsrådgivning; Markedsføringsbistand; 
Markedsføringsbyråtjenester; 
Markedsføringsinformasjon; Annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; Online 
annonserings- og markedsføringstjenester; 
Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; 
Fremskaffelse av markedsføringsrapporter; 
Forberedelse og ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; Kooperativ reklame- og 
markedsføringstjenester; Web indeksering for 
kommersielle og markedsføringsformål; Design av 
markedsføringsmateriale; Reklametjenester, 
salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester 
vedrørende kjøretøyer; Tilveiebringe forretnings- og 
markedsføringsinformasjon; Formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; Kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester for vasking av 
boliger og forretningsbygg; Rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; Pr-rådgivning; Public relation 
[pr-virksomhet]; Rådgivning vedrørende PR-strategi; 
Organisering og ledelse av varemesser, arrangementer 
og utstillinger med kommersielle eller reklameformål; 
Organisering av arrangementer, utstillinger, messer og 
show for kommersielle og reklameformål; Organisering 
av arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål; 
Promotering av varer og tjenester gjennom sponsing av 
idrettsarrangementer; Utarbeidelse av kontrakter for 
kjøp og salg av varer og tjenester, for andre; 
Detaljhandelstjenester for kunstverk utført av 
kunstgallerier; Salgsfremmende tjenester; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; Utleie av salgstands; 
Organisering av motevisninger for salgsformål; 
Reklame- og salgsfremmende tjenester; Auksjonssalg; 
Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
Modelltjenester for reklame og salg; 
Forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over Internett; Fremskaffelse av kontrakter for 
andre vedrørende salg av varer; Organisering, drift og 
overvåkning av salg og salgsfremmende 
incentivprogrammer; Utarbeidelse av kontrakter for 
kjøp og salg av varer, for andre 

  Klasse 36   Taksering og fremlegging av informasjon om kunst; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
taksering av kunst; Konslentbistand for investering i 
kunst; Etablering av pengekontoer på internett for kjøp 
og salg av varer og tjenester 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299095 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802603 
(220) Inndato: 2018.02.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-
Str. 90, CH-4052 BASEL, Sveits 

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

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

  Klasse 10   Medisinsk instrument for blodprøver; lansetter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299096 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201807642 
(220) Inndato: 2018.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KAWA SALIMI, HØNEN TERRASSE 1, 3515 
HØNEFOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bager. 
  Klasse 25   Klær; Hodeplagg; Sko; Belter [bekledning]. 
  Klasse 35   Salg av klær, fottøy, hodeplagg, belter og bager. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299097 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802644 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 12   Dekk for motorsykler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299098 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802579 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CRISPIN ANDERS MARTIN LEO GURHOLT, 

Bogstadveien 66 A, 0366 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Kunstgjenstander og skulpturer av uedelt metall. 
  Klasse 16   Fargelitografi; grafiske reproduksjoner; grafiske trykk; 

graveringer; litografier; malerier [innrammet eller ikke]; 
plakat av papir eller kartong; plakater; plater 
[graveringer]; portretter; postkort; raderinger; staffelier 
for maling; tegninger; tidsskrifter; trykksaker; trykte 
publikasjoner. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; artistopptredener; 
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fotografering; 
fotografireportasjer; innspillingsstudioer; instruksjon 
[opplæring]; komponeringstjenester; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; sceneoppførelser; 
showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn for 
reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; 
tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; underholdningsvirksomhet; 
undervisning; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; veiledning; kunstutstillinger; 
på oppdrag for andre utføre portrett- og 
bestillingsmalerier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299099 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201702942 
(220) Inndato: 2017.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sky Fitness AS, Skistredet 10, 3724 SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TRADEMACK AS, Postboks 1433 Vika, 0115 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 28   Apparater for kroppstoning [trening]; Apparater for 

bodybuilding; Fitnessmaskiner for utendørs og 
innendørs bruk; Manuelt treningsutstyr. 

  Klasse 41   Drift av fritidsanlegg; Drift av sportsinstallasjoner; 
Fysisk trening; Gymnastikkundervisning; 
Helseklubbtrener; Helseklubbvirksomhet; Organisering 
av sportskonkurranser; Personlig trener [mosjon og 
trim]; Tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; 
Treningsleirtjenester; Utleie av sportsutstyr [unntatt 
kjøretøyer]; Drift av treningssenter.  

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

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299100 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201807531 
(220) Inndato: 2018.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(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, 

frosne, tørkede, og kokte frukter og grønnsaker; 
Geléer, syltetøy, kompotter; Egg, melk og 
melkeprodukter; Spiselige oljer og fett; Oster; Geleer, 
spiselige; Marmelade 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; Ris; Tapioka og 
sago; Mel og næringsmidler av korn; Brød, bakverk og 
konditorvarer; Konfektyrer; Spiseis; Sukker, honning, 
sirup; Gjær, bakepulver; Salt; Sennep; Eddik; 
Sauser[smakstilsetninger]; Krydder; Is [frossent vann]; 
Kjeks 

  Klasse 32   Øl; Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; Fruktdrikker og fruktjuicer; Saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; Opplæringsvirksomhet; 

Underholdningsvirksomhet; Sportslige og kulturelle 
aktiviteter 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299101 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201805538 
(220) Inndato: 2018.05.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HÅBAKKSJØEN HÅVARD LANGELAND RAVNÅS, c/o 
Håvard L Ravnås Lørenveien 41E, 0585 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 39   Sightseeing [turistbesøk]. 
  Klasse 43   Midlertidig overnatting og cateringtjenester for gjester.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299102 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201801572 
(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: 
 BKLF AS, Middelthunsgate 27, 0368 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 30   Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
Fellesmerkebestemmelser: 
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(111) Reg.nr.: 299103 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201801573 
(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: 
 BKLF AS, Middelthunsgate 27, 0368 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 30   Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
Fellesmerkebestemmelser: 
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(111) Reg.nr.: 299104 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201801582 
(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: 
 BKLF AS, Middelthunsgate 27, 0368 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 30   Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
Fellesmerkebestemmelser:
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(111) Reg.nr.: 299105 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802649 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; kofferter og reisevesker; 

vesker; lommebøker; paraplyer, parasoller. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299106 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802651 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 REN Limited, 43 Crawford Street, GB-W1H1JR 
LONDON, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; kosmetiske preparater; kosmetikksett; 
hudpleie lotion, kremer og preparater; toalettsaker; 
parfymevarer; eteriske oljer; anti-perspiranter, 
deodoranter og kroppssprayer; lebestifter og 
lebepomader; såper; bomullsvatt for kosmetiske formål; 
vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; tannkrem; 
tannpleiepreparater; munnvann; hårfjerningsmidler; 
kosmetiske neglepleiepreparater; neglelakk; 
neglelakkfjernere; falske negler og øyevipper; 
blekemidler for kosmetisk bruk; hårpleiepreparater; 
sjampoer, balsam, hårlosjoner, hårskum, hårgelé, 
hårvoks og hårspray; hårfargingsmidler og 
hårblekingsmidler; barberingspreparater; 
etterbarberingspreparater; solpleiepreparater; 
talkumpudder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

   
(111) Reg.nr.: 299107 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802648 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av briller og solbriller; lær og lærimitasjoner; 
kofferter og reisevesker; vesker; lommebøker; 
paraplyer, parasoller; klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299108 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802647 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg av briller og solbriller; lær og lærimitasjoner; 
kofferter og reisevesker; vesker; lommebøker; 
paraplyer, parasoller; klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299109 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802645 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, 0462 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Briller og solbriller. 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; kofferter og reisevesker; 

vesker; lommebøker; paraplyer, parasoller. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Salg av briller og solbriller; lær og lærimitasjoner; 

kofferter og reisevesker; vesker; lommebøker; 
paraplyer, parasoller; klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299110 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201707265 
(220) Inndato: 2017.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Crowd Mc Hula Duedalen, Tyholtveien 4 B, 7016 

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Motorsykkelklubbtjenester som innebærer å gi tilgang 
til klubblokaler, privat verkstedplass og adgang til felles 
verksted med tilbehør for medlemmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299111 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802650 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MOGAN CONSULT AS, Lundgårds vei 50E, 1710 

SARPSBORG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41    Undervisning;  Utdannelsesvirksomhet;  Utdannings- 
og undervisningstjenester relatert til musikk og dans. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299112 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201709748 
(220) Inndato: 2017.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SuperPark Oy, Linturinteenkatu 1, FI-88610 
VUOKATTI, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; organisering av opplæring; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningsinformasjon; filmproduksjon, 
andre enn reklamefilmer; fornøyelsesparker; eventyr- 
og aktivitetspark-tjenester; organisering av fester; 
klubbtjenester [underholdning eller utdanning]; 
organisering av konkurranser for utdanning eller 
underholdning; organisering av konserter; skoleleir-
tjenester (fysisk trening og sport); fyskisk utdanning; 
tilveiebringelse av online publikasjoner; sportsleir-
tjenester; tilveiebringelse av sportsfasiliteter; utleie av 
sportsartikler; coaching [trening]; fotografering; 
fritidstjenester; rekreasjonstjenester; lyd- og 
videoproduksjon, og fotografering; informasjon, 
rådgivning og konsultasjons-tjenester relatert til det 
forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299113 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201808237 
(220) Inndato: 2018.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TALE MARIA KROHN ENGVIK, LIKOLLEN 11 A, 1481 

HAGAN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; klær, fottøy, hodeplagg; klær, skotøy, 
hodeplagg; klær for menn, damer og barn. 

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

  Klasse 38   Samtaleromtjenester for sosiale nettverk; nettbaserte 
samtalerom for sosiale nettverk; tilgang til informasjon 
via internett; tilgang til informasjon på internett. 

  Klasse 41   Veiledning; veiledning [utdanning og opplæring]. 
  Klasse 44   Helsetjeneste; psykiske helsetjenester; psykologisk 

rådgivning; rådgivningstjenester i forbindelse med 
helse; psykologisk veiledning, rådgivning og terapi; 
sykepleiertjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Reg.nr.: 299114 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802568 
(220) Inndato: 2018.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Helly Hansen AS, Munkedamsveien 35, 0250 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Etuier, deksler og holdere for smarttelefoner; lommer 

for smarttelefoner. 
  Klasse 25   Klær, herunder sportstøy, fritidstøy, skalljakker, 

skallbukser, jakker, anorakker, parkas, bukser, regntøy, 
gensere,  fleecegenser, strikkede gensere og topper 
(klær); lommer for klær; fottøy; hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299115 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201802520 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANE HØYEM, Bøstrand, 8404 SORTLAND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Aviser; Bøker; Fotografier [trykte]; 

Instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; Magasiner 
[tidsskrifter]. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; 
Bedriftsundersøkelser; Betal per klikk annonsering; 
Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner 
om forretninger; Fjernsynsreklame; Forhandlinger og 
sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Layouttjenester for reklameformål; 
Markedsføring; Markedsstudier; 
Markedsundersøkelser; Oppdatering av 
reklamedokumentasjon; Oppdatering og vedlikehold av 
data i databaser; Organisering av handels- og 
reklameutstillinger; Organisering av messer for salg og 
markedsføring; Presentasjon av varer gjennom medier, 
for detaljsalg; Produsering av reklamefilmer; Prokura 
[handel på andres vegne]; Public Relation [PR-
virksomhet]; Publisering av reklametekster; 
Radioreklame og -annonsering; Reklamebyråer; 

Reklameoppslag; Reklamevirksomhet; 
Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; Skriving av 
reklametekster; Søkemotor optimalisering; Utleie av 
reklamemateriell; Utleie av reklameplass; Utleie av 
salgsstands; Utsendelse av reklameannonser; 
Utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, 
trykksaker og vareprøver]; Utsendelse av vareprøver; 
Utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; 
Websidetrafikk optimalisering. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
praktiske seminarer; Redigering av fotografier; 
Elektronisk setting [for trykking]; Etterredigering av 
musikk, video og film; Filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; Filmstudioer; Fjernsynsunderholdning; 
Fotografering; Innspillingsstudioer; Instruksjon 
[opplæring]; Organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; Organisering og ledelse av 
konferanser; Organisering og ledelse av seminarer; 
Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; 
Tekstforfattervirksomhet; Tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Utgivelse 
av bøker; Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Utlån av bøker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299116 
(151) Reg.dato.: 2018.06.27 
(210) Søknadsnr.: 201800019 
(220) Inndato: 2018.01.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DISCO VOLANTE AS, c/o Stein-Ivar Mollestad, 

Møllefaret 46 A, 0750 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. 
Applikasjoner, nedlastbare Applikasjonsprogramvare 
Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner Videofilmer 
Nedlastbare filmer  

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

sportsartikler; juletrepynt.  
  Klasse 42   Design, opprettelse og programmering av nettside. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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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: 0496837 
(151) Int.reg.dato: 1985.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715234 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VEKA AKTIENGESELLSCHAFT, Dieselstrasse 8, DE-
48324 SENDENHORST, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Plastic panels for construction and finishing of 

vehicles. 
  Klasse 19   Plastic panels, namely compact panels and 

lightweight panels with foam core for the construction 
and completion of constructions, also for display boards 
and advertising signs; plastic panels for the 
manufacture of partitions and coverings, also for 
construction of stores, of trade fair and exhibition 
stands. 

  Klasse 20   Plastic panels for the manufacture of furniture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0510460 
(151) Int.reg.dato: 1986.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2016.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201705009 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TREVIDEA S.R.L., Strada Consolare Rimini San 

Marino, 62, IT-47924 RIMINI (RN), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Mixers; mincing machines; coffee grinders; fruit 
juicers; machine for household use. 

  Klasse 11   Electric foot warmers; electric stoves; gas lighters and 
friction lighters for igniting gas; electric cooking rings; 
electric frying apparatus; roasting jacks operated by 
electric motor and electric grill; bread toasters; electric 
pressure cookers; water heaters; electric boilers; 
electric cooking apparatus for household use; fans, hot-
air fans and refrigeration apparatus for household use; 
sanitary apparatus and installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 0936794 
(151) Int.reg.dato: 2007.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201715608 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

PURTRIO 
(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: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0942096 
(151) Int.reg.dato: 2007.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201715235 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Louis Poulsen A/S, Gammel Strand 28, DK-1202 
KØBENHAVN K, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, including light fixtures, lighting 

apparatus and installations, electric lamps, electric light 
bulbs, lamp chimneys, lamp mantles, lamp globes, 
lamp hanging supports, ceiling lights, chandeliers, 
striplights for lighting. 

  Klasse 35   Retail services in the field of lighting apparatus, 
including retail services in the field of lighting apparatus 
that are available via global networks. 

  Klasse 42   Design of interior decor. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1030495 
(151) Int.reg.dato: 2009.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.12.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715610 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BIO VETO TEST S.A.S., Parc d'activités Les Playes - 
285 Avenue de Rome Jean Monnet, FR-83500 LA 
SEYNE SUR MER, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Diagnostic products for veterinary purposes; vaccines; 

medicines for veterinary purposes; veterinary 
preparations. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1076743 
(151) Int.reg.dato: 2011.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715238 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIRBAC, 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D., FR-06516 
CARROS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1109638 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201715239 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1127499 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201715240 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1127507 
(151) Int.reg.dato: 2012.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201715241 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1159385 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201715243 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha, 1-105 Kanda Jinbocho, 
Chiyoda-ku, JP-101-8101 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Threads and yarns [for textile use]; elastic threads and 

yarns [for textile use]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1303999 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201608542 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.07.28 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.04, CH, 686325 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk-based desserts and cream-based desserts. 
  Klasse 30   Cocoa and cocoa-based beverages and preparations; 

chocolate, chocolate products, chocolate-based 
beverages and preparations; confectionery, sugar 

confectionery, candy; sugar; chewing gum not for 
medical use; bakery products, pastries; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, caramels, desserts (included in this 
class); edible ices, water ices, sherbets, frozen 
confectionery, frozen cakes, ice creams, frozen 
yogurts, powders and binding agents (included in this 
class) for making edible ices and/or water ices and/or 
sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen 
cakes and/or ice creams and/or frozen yogurts; 
breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, 
ready-to-eat cereals; cereal preparations. 

  Klasse 32   Still waters, aerated or carbonated waters, treated 
waters, spring waters, mineral waters, flavored waters; 
fruit-flavored beverages and fruit-based beverages, fruit 
juices and vegetable juices, nectars, lemonades, soda 
water and other non-alcoholic beverages;  syrups, 
extracts and essences and other preparations for 
making non-alcoholic beverages (excluding essential 
oils); beverages based on milk ferments;  soy-based 
beverages; malt-based beverages; isotonic beverages.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1312735 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201611587 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.02, EM, 015503592 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Gustav Paulig Ltd, Satamakaari 20, FI-00980 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Food and beverage cooking, heating, cooling and 

treatment equipment and machines. 
  Klasse 29   Milk; milk products. 
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; coffee, tea 

and cocoa-based beverages; sugar; honey; cookies; 
pastries; candy; ice-cream; spices; flavourings, other 
than essential oils, for beverages; coffee flavorings 
[flavourings]. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; preparations for making 
beverages. 

  Klasse 35   Advertising and marketing; business management; 
business administration; demonstration of goods; 
commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; import-export agencies; 
leasing of coffee, water and beverage vending 
machines; retail-, wholesale and mail order services 
related to beverage machines, coffee makers, water 
kettles, milk, milk products, coffee, tea, cocoa, 
beverages and spices; consultation relating to afore 
mentioned services. 

  Klasse 43   Restaurants; cafeterias. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315392 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201612471 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.01.13, EM, 014998058 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, DE-93059 REGENSBURG, 
Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 RENNENKAMPFF & PARTNER AB, Box 104, SE-

55113 JÖNKÖPING, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Power supply systems, electricity grids; solar 
modules, photovoltaic installations; transformers 
(electrical), generator transformers, distribution 
transformers, power transformers, regulating 
transformers, phase- shifting transformers, rectifier 
transformers; coils (electrical), capacitors; 
accumulators; switching devices, tap, changers, on-
load tap changers; sensors; computers, computer 
hardware, computer software; measuring equipment, 
controlling equipment, monitoring equipment; 
installations, equipment and computer software for 
conducting, distributing, switching, converting, storing, 
influencing and controlling of electricity; installations, 
equipment and computer software for influencing, 
operating, controlling, monitoring and checking of 
drives, electric motors, wind turbines, wind parks, 
generators (electrical), of technical and electrical 
installations, equipment and devices, of power supply 
systems, electricity grids, solar modules, photovoltaic 
installations, transformers (electrical), coils (electrical), 
capacitors, accumulators, switching devices, tap 
changers, and sensors; installations, equipment and 
computer software for ensuring and improving of the 
power quality of public, private and industrial power 
supply systems and electricity grids; installations, 
equipment and computer software for power factor 
correction by means of coils (electrical) and/or 
capacitors, and for uninterruptible power supply; 
sensors for temperature, filling level, flow, speed, 
acceleration, tension (mechanical), deformation, 
bending, elongation, shear, torsion, pressure, moisture, 
surface waves, sound, vibrations, radiation 
(electromagnetic), light, microwaves, current (electric), 
voltage (electric), energy (electric), power (electric), 
impedance (electric), power factor (electric), phase shift 
and dissolved gas analysis; computer hardware and 
computer software for evaluating and visualising of 
data, information and signals, and for controlling of 
industrial processes; components and assemblies for 
the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335029 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201703129 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood Drive, 
N.W., US-GA30318 ATLANTA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable multimedia files containing text and 
graphics featuring animation, comedy, action and 
adventure. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, provision of ongoing 
multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1335250 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201703169 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.15, US, 87105152 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 My Pillow, Inc., 343 East 82nd Street, Suite 102, US-
MN55318 CHASKA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Beds, mattresses, mattress toppers, thermo-shield 

bed toppers. 
  Klasse 35   Retail store services, namely, retail of mattresses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340475 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201704892 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Luo Xuefei, No. 25, Xialoudian Village, Choucheng 

Street, CN-YIWU CITY ZHEJIANG, Kina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Gas lamps; lighters. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340969 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201704986 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 
HELSINKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; photographs; 

stationery; artists' materials; office requisites (except 
furniture). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1341005 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201704993 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.08, EM, 014884531 
(540) Gjengivelse av merket: 

GROB-NET 4 Industry 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GROB-Werke GmbH & Co. KG, Industriestrasse 4, DE-
87719 MINDELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools, special-purpose machine tools, 

turntable machines, transfer lines, machining centres; 
precision machine tools; assembly machines, assembly 
systems, assembly lines, gantry robots, testing 
machines, the aforesaid goods for high-precision 
manufacture of machines, motors and engines, gear 
boxes, apparatus and assemblies and parts therefor, in 
particular for the automotive industry; flexible 
manufacturing systems, consisting of machining 
centres, automatic handling and transportation devices 
(machine parts); workpiece and pallet exchange units 
(machine parts); parts for the aforesaid goods; machine 
spindles, motor spindles (machine parts); workpiece 
carriers and workpiece pallets, linear motor drives 
(machine parts); tool stores, tool-checking devices, tool 
exchange systems, in particular consisting of tool-
handling apparatus and tool-cleaning apparatus 
(machine parts); hydraulic controls for machine tools, 
manufacturing and machining installations. 

  Klasse 9   Electric and electronic controls, and control and 
checking (supervision) apparatus for machine tools, 
special-purpose machine tools, transfer lines, 
machining centres, flexible manufacturing systems, 
manufacturing and machining installations, assembly 
machines, assembly systems and assembly lines; 
computer programs, computer software, including 
downloadable from the internet, including for 
smartphones or tablets; control programs, evaluation 
software; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class.   

  Klasse 38   Providing of access and rental of access time to 
databases, computer programs, virtual private 
networks, portals, online forums via the internet; 
telecommunication services; computer communication 

and internet access. 
  Klasse 42   Engineering; electric or mechanical engineering; 

consultancy, planning, design and construction in the 
field of machining and manufacturing lines and 
machining and manufacturing installations; server 
administration; rental of web servers; rental of storage 
space on web servers, namely webspace; hosting web 
sites; electronic data back-up; leasing, hire and rental 
of computers, computer systems, computer programs 
and computer software; creation, development and 
design of computer programs and software; security 
services for protection against illegal network access; 
recovery of computer data; cloud computing; 
implementation, maintenance, rental, outsourcing and 
maintenance of computer programs and computer 
software; updating and maintenance of computer 
programs and software; technical consultancy with 
regard to the creating, development, use and 
application of computer programs and software; 
research in the field of computer programs and 
software; software as a service (SaaS). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342284 
(151) Int.reg.dato: 2016.02.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201705514 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jet-Lube, Inc., 1333 Heights Blvd., Suite 300, US-
TX77008 HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Tool joint compounds and sealants. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343209 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201705871 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.09, EM, 014882492 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GROB-Werke GmbH & Co. KG, Industriestrasse 4, DE-

87719 MINDELHEIM, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machine tools, special-purpose machine tools, 
turntable machines, transfer lines, machining centres; 
precision machine tools; assembly machines, assembly 
systems, assembly lines, gantry robots, the aforesaid 
goods for high-precision manufacture of machines, 
motors and engines, gear boxes, apparatus and 
assemblies and parts therefor, in particular for the 
automotive industry; flexible manufacturing systems, 
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consisting of machining centres, automatic handling 
and transportation devices (machine parts); workpiece 
and pallet exchange units (machine parts); parts for the 
aforesaid goods; machine spindles, motor spindles 
(machine parts); workpiece carriers and workpiece 
pallets, linear motor drives (machine parts); tool stores, 
tool-checking devices, tool exchange systems, in 
particular consisting of tool-handling apparatus and 
tool-cleaning apparatus (machine parts); hydraulic 
controls for machine tools, manufacturing and 
machining installations. 

  Klasse 9   Electric and electronic controls, and control and 
checking (supervision) apparatus for machine tools, 
special-purpose machine tools, transfer lines, 
machining centres, flexible manufacturing systems, 
manufacturing and machining installations, assembly 
machines, assembly systems and assembly lines; 
computer programs, computer software, including 
downloadable from the internet, including for 
smartphones or tablets; control programs, evaluation 
software; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class; testing machines. 

  Klasse 38   Providing of access and rental of access time to 
databases, computer programs, virtual private 
networks, portals, online forums via the internet; 
telecommunication services; computer communication 
and internet access. 

  Klasse 42   Engineering; electric or mechanical engineering; 
consultancy, planning, design and construction in the 
field of machining and manufacturing lines and 
machining and manufacturing installations; server 
administration; rental of web servers; rental of storage 
space on web servers, namely webspace; hosting web 
sites; electronic data back-up; leasing, hire and rental 
of computers, computer systems, computer programs 
and computer software; creation, development and 
design of computer programs and software; security 
services for protection against illegal network access; 
recovery of computer data; cloud computing; 
implementation, maintenance, rental, outsourcing and 
maintenance of computer programs and computer 
software; updating and maintenance of computer 
programs and software; technical consultancy with 
regard to the creating, development, use and 
application of computer programs and software; 
research in the field of computer programs and 
software; software as a service (saas). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343271 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201705884 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of one stylized wording "ILIFE".

(730) Innehaver: 
 Shenzhen Zhiwei Technology Co., Ltd., 4th-5th Floor, 

Bld6 and East side of 3rd Floor, Bld3, Lijincheng 
Industrial Park, The East of Gongye Road, Longhua 
Street Office, CN-LONGHUA NEW DISTRICT 
SHENZHEN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Welding machines, electric. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343308 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201705888 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.25, FR, 4309957 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1355560 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201709238 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.22, DE, 30 2016 024 

328 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Institut Virion-Serion GmbH Würzburg, Friedrich-
Bergius-Ring 19, DE-97076 WÜRZBURG, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical reagents for scientific and industrial 
purposes; chemical drilling fluids for medical purposes, 
cleaning fluids for medical purposes, sheath fluids for 
detection apparatus for medical purposes; chemical 
reagents for scientific and industrial purposes, namely, 
carrier particles (coated with biomolecules and active 
substances), chemical reagents for scientific and 
industrial purposes, namely, conjugates (biomolecules 
and active substances); chemical buffer solutions with 
biological substances/particles for scientific and 
research purposes; solutions for diagnostic purposes 
with antigen-coated particles, solutions for diagnostic 
purposes with control particles for control for detector 
and conjugate, with serum thinning buffers, conjugates, 
washing buffers, standard serum, positive controls, 
negative controls, cut-off serum. 

  Klasse 5   Pharmaceuticals, namely diagnostics, in particular 
reagents for carrying out diagnostic detection methods 
(in particular immunoassays for the diagnosis of 
infectious diseases), reagents for checking the validity 
of already carried out diagnostic test processes, 
reagents for the complement binding reaction for the 
detection of antibodies in samples. 

  Klasse 9   Scientific apparatus and instruments, namely, test kits 
for diagnostic purpose, in particular test kits or test 
systems for determining the concentration of specific 
antibodies against various infectious agents in the 
serum of a patient comprising reaction vessels such as 
tubes, microtiter plates or filter plates (with the reaction 
vessels already being able to contain test components 
such as coated particles and conjugates); test kits of 
the above kind having a quality control certificate with 
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desired values, tolerance ranges and possibilities for 
quantifying the results; detection apparatus; laboratory 
machines for automated processing of patient samples 
using test reagents, reaction vessels, tubes, microtiter 
plates, filter plates for laboratory purposes; laboratory 
vessels, namely test tubes; software for examining 
and/or for detecting biomolecules and/or active 
ingredients from human, animal or vegetable 
examination materials, for controlling detection 
apparatus, for recording and analyzing data, for 
controlling automation apparatus, for communication 
between detection apparatus and automation 
apparatus, for quantitative evaluation and graphical 
presentation of data; barcode reading apparatus; 
sample holding modules (e.g. sample carousels, 
sample racks) for holding samples and reaction vessels 
in laboratory machines, pipetting modules for thinning 
samples and transfer of controls and reagents in 
laboratory machines, transfer modules for repositioning 
the samples and reaction vessels on the work surface 
in laboratory machines, incubation modules (shaker 
unit, optionally temperature adjustable) for shaking test 
tubes/sample vessels in laboratory machines, optional 
washing modules for washing of test tubes/sample 
vessels in laboratory machines, pipette tips. 

  Klasse 10   Medical apparatus and apparatus for diagnostic 
purposes, in particular automated machines for 
detecting proteins and viruses and other components in 
samples. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1358568 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201710101 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, BX, 1344946 
(540) Gjengivelse av merket: 

FERRERO GOLDEN GALLERY 
ARTNOVO 

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

 Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, 
Rue de Trèves, LU-2632 FINDEL, Luxembourg 

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

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

  Klasse 30   Pastry and confectionery; chocolate and chocolate-
based products; biscuits, cookies; pralines; candy; 
edible ices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364147 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711681 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Digital River, Inc., 10380 Bren Road West, US-
MN55343 MINNETONKA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Marketing consultation services rendered to retail and 
wholesale providers and distributorships who feature a 
wide variety of goods and services. 

  Klasse 38   Providing telecommunications connections to a 
computer system which enables providers of goods 
and services to conduct business with consumers or 
other businesses over a global computer network. 

  Klasse 42   Designing and developing computer systems for 
others which enable providers of goods or services to 
conduct business with consumers and other 
businesses over a global computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364148 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201711682 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AXELSEN & SÖN A/S, Adelgade 19, DK-8660 
SKANDERBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Works of art and figurines of paper and cardboard, 

and architects' models; decorations and art materials 
and media; stationery and educational supplies 
including pen and pencil cases and notebooks; printed 
matter; paper and cardboard. 

  Klasse 18   Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage, 
bags, wallets and other carriers, including toiletry bags 
and beauty boxes; leather and imitation leather, pelts 
and hides, and goods made thereof namely boxes of 
leather or leatherboard, cases of leather or 
leatherboard, labels of leather, leather straps, leather 
luggage straps, girths of leather, and leather shoulder 
belts; saddlery, whips and apparel for animals. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; belts; gloves. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.07.02 - nr 27/18

75 
 

(111) Int.reg.nr: 1364231 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201711694 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.13, IT, 

302016000125856 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIORGIO ARMANI SKIN 
CHROMES 

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

 GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11, IT-
20121 MILANO (MI), Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products for the face, namely foundation, 
primer, powder, concealer, blush, bronzer and 
highlighter. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364238 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201711696 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.18, EM, 015665854 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Carl Freudenberg KG, Hoehnerweg 2-4, DE-69469 

WEINHEIM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use. 
  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 

classes; bed covers; table covers; filtering materials of 
textile; non-woven fabrics for use for semi-finished 
materials of non-woven fabrics for making quilt covers, 
mattresses and for use in the furniture industry, in 
particular as filling material; non-woven fabrics, in 
particular coated non-woven fabrics, non-woven fabrics 
containing active carbon, non-woven fabrics for 
shielding against electromagnetic waves, high-energy 
radiation, biological and chemical agents, all of the 
aforesaid non-woven fabrics being in the form of roll 
materials, sheets, die-cuts and cuttings being semi-
finished materials, non-woven fabrics being semi-
finished materials for respirators and respiratory masks 
for medical and industrial use; non-woven fabrics being 
semi-finished materials for insertion in plastic objects 
for reinforcement and for attaching markings and 
inscriptions; household textiles and decorative 
materials of non-woven fabrics; textiles and textile 
goods, not included in other classes; velour needle-
punched non-woven fabrics being semi-finished goods; 
textiles being semi-finished goods in the form of rolls, 
bands, sheets and die-cut sheets; fabrics, in particular 
industrial fabrics, in particular in the form of roll 
materials; woven fabrics, knitted fabrics, non-crimp 
fabrics, crocheted fabrics, meshed fabrics, non-woven 
fabrics or combinations thereof, in particular for 

industrial use, including in the form of roll materials; 
textile laminates; textile laminates consisting of a 
plurality of layers bonded to one another, in particular 
flat layers, of fabrics and optionally other materials, 
including foils, films, membranes, foams, leather; 
including all of these laminates in the form of roll 
materials; including the aforesaid laminates for use as 
decorative layers; fabrics with adhesive properties, in 
particular with heat sealable properties, in particular 
made of heat sealable material, for example of low 
melting polymers, including in the form of roll materials 
or adhesive tape, in particular for bonding materials; 
fabrics with adhesive properties laminated on a carrier 
material, in particular on a paper carrier; textile 
interlinings, in particular woven and knitted interlinings 
and interlinings of non-woven fabrics, in particular 
printable and printed textile interlinings, including in the 
form of rolls, bands, strips, punched-out, and cut 
pieces, in particular for garments and footwear; collar 
inserts textiles, in particular woven materials for collar 
inserts, in particular consisting of polyester, cotton 
and/or a mixture of polyester and cotton; linings and 
material between linings; horsehair fabrics and 
reinforcement fabrics; padding linen; pre-fabricated 
padding linen; stretchable fabrics; stretchable woven 
fabrics, knitted fabrics, crocheted fabrics, non-crimp 
fabrics, meshed fabrics, non-woven fabrics, preferably 
needle-consolidated or otherwise consolidated non-
woven fabrics, or combinations thereof, in particular for 
relining and strengthening of surface materials and/or 
as lining material; stretchable relining and 
strengthening materials; non-woven fabrics being 
interior linings for artificial leather and leather goods of 
all kinds; in particular the aforesaid goods with flame-
retardant and/or antistatic properties and/or with 
integrated electrically conductive threads; soluble 
fabrics, in particular water soluble fabrics, in particular 
cold water soluble non-woven fabric; voluminous 
fabrics, in particular voluminous non-woven fabrics for 
use as wadding; fabrics, in particular woven fabrics, 
knitted fabrics, non-crimp fabrics, crocheted fabrics, 
meshed fabrics, non-woven fabrics or combinations 
thereof, for making clothing; including all of the 
aforesaid fabrics in the form of roll materials; flame-
retardant fabrics, in particular of flame-retardant fibres; 
flame-retardant woven fabrics, knitted fabrics, 
crocheted fabrics, non-crimp fabrics, meshed fabrics, 
non-woven fabrics, preferably needle-consolidated or 
otherwise consolidated non-woven fabrics, or 
combinations thereof; flame-retardant textile 
composites of woven fabric with needle-consolidated or 
otherwise consolidated non-woven fabrics; including all 
of the aforesaid flame-retardant goods in the form of 
roll materials; water- and oil-repellent fabrics, including 
impregnated with chemicals; water- and oil-repellent 
woven fabrics, knitted fabrics, crocheted fabrics, non-
crimp fabrics, meshed fabrics, non-woven fabrics, 
preferably needle-consolidated or otherwise 
consolidated non-woven fabrics, or combinations 
thereof, including impregnated with chemicals; fabrics 
with antistatic properties; woven fabrics, knitted fabrics, 
crocheted fabrics, non-crimp fabrics, meshed fabrics, 
non-woven fabrics, preferably needle-consolidated or 
otherwise consolidated non-woven fabrics, or 
combinations thereof with antistatic properties; fabrics 
with integrated electrically conductive threads; woven 
fabrics, knitted fabrics, crocheted fabrics, non-crimp 
fabrics, meshed fabrics, non-woven fabrics, preferably 
needle-consolidated or otherwise consolidated non-
woven fabrics, or combinations thereof with integrated 
electrically conductive threads; fabrics, including 
multilayer fabrics, in particular woven fabrics, knitted 
fabrics, crocheted fabrics, non-crimp fabrics, meshed 
fabrics, non-woven fabrics, preferably needle-
consolidated or otherwise consolidated non-woven 
fabrics, or combinations thereof, for work clothing, in 
particular for clothing for doctors and surgical gowns; 
multilayer composite materials of fabrics and, in 
particular adhesive, fastening materials for work 
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clothing, in particular for clothing for doctors and 
surgical gowns; textile laminates consisting of a 
plurality of layers bonded to one another, in particular 
flat layers, of fabrics and optionally other materials, 
including foils, films, membranes, for clothing for 
doctors and surgical gowns; fabrics, including 
multilayer fabrics, in particular woven fabrics, knitted 
fabrics, crocheted fabrics, non-crimp fabrics, meshed 
fabrics, non-woven fabrics, preferably needle-
consolidated or otherwise consolidated non-woven 
fabrics, or combinations thereof, for use in operating 
theatres; multilayer composite materials of fabrics and, 
in particular adhesive, fastening materials for use in 
operating theatres; textile laminates consisting of a 
plurality of layers bonded to one another, in particular 
flat layers, of fabrics and optionally other materials, 
including foils, films, membranes, for use in operating 
theatres; fabrics, including multilayer fabrics, in 
particular woven fabrics, knitted fabrics, crocheted 
fabrics, non-crimp fabrics, meshed fabrics, non-woven 
fabrics, preferably needle-consolidated or otherwise 
consolidated non-woven fabrics, or combinations 
thereof, for protective work clothing; multilayer 
composite materials of fabrics and, in particular 
adhesive, fastening materials for protective work 
clothing; textile laminates consisting of a plurality of 
layers bonded to one another, in particular flat layers, 
of fabrics and optionally other materials, including foils, 
films, membranes, for protective work clothing; non-
woven fabrics being components of leisure wear and 
sportswear, namely outer fabrics and linings for jackets, 
trousers, coats, suits, combinations (clothing), shirts, 
gloves and padding and stuffing for clothing and 
headgear; textile linings and padding material for 
footwear or combinations thereof; multilayer ballistic 
composite materials of fabrics and, in particular 
adhesive, fastening materials; ballistic textile laminates 
consisting of a plurality of layers bonded to one 
another, in particular flat layers, of fabrics and 
optionally other materials, including foils, films, 
membranes; penetration-resistant fabrics; penetration-
resistant woven fabrics, knitted fabrics, crocheted 
fabrics, non-crimp fabrics, meshed fabrics, non-woven 
fabrics, preferably needle-consolidated or otherwise 
consolidated non-woven fabrics, or combinations 
thereof; multilayer penetration-resistant fabrics; 
multilayer penetration-resistant composite materials of 
fabrics and, in particular adhesive, fastening materials; 
penetration-resistant textile laminates consisting of a 
plurality of layers bonded to one another, in particular 
flat layers, of fabrics and optionally other materials, 
including foils, films, membranes; velour fabrics; 
including all of the aforesaid goods with at least one 
self-adhesive or hook-and-loop surface; multilayer 
composite materials of fabrics and, in particular 
adhesive, fastening materials, with at least one self-
adhesive or hook-and-loop surface; including all of the 
aforesaid goods in the form of tape materials; 
decorative fabrics; fabrics with or of effect yarns, in 
particular effect yarns of fibrous leather materials 
and/or TPU (thermoplastic polyurethane elastomers) 
and/or paper; knitted fabrics, crocheted fabrics, woven 
fabrics, non-crimp fabrics, meshed fabrics, non-woven 
fabrics, preferably needle-consolidated or otherwise 
consolidated non-woven fabrics, or combinations 
thereof, all being made of or with effect yarns, in 
particular effect yarns of fibrous leather materials 
and/or TPU (thermoplastic polyurethane elastomers); 
decorative knitted fabrics, decorative crocheted fabrics, 
decorative woven fabrics, decorative non-crimp fabrics, 
decorative meshed fabrics, decorative non-woven 
fabrics, or combinations thereof; base fabrics having at 
least one incorporated decorative thread, contrasting 
with the base fabric in terms of colour and/or structure 
and/or material; fabrics, in particular knitted fabrics, 
crocheted fabrics, woven fabrics, non-crimp fabrics, 
meshed fabrics or combinations thereof, of leather 
materials, in particular of fibrous leather materials 
and/or leather thongs; fabrics, in particular woven 

fabrics, knitted fabrics, crocheted fabrics, non-crimp 
fabrics, meshed fabrics, non-woven fabrics, preferably 
needle-consolidated or otherwise consolidated non-
woven fabrics, or combinations thereof, with an 
imitation leather surface; fabrics, in particular woven 
fabrics, knitted fabrics, crocheted fabrics, non-crimp 
fabrics, meshed fabrics, non woven fabrics, preferably 
needle-consolidated or otherwise consolidated non-
woven fabrics, or combinations thereof, with an 
embossed imitation leather surface film; non-woven 
fabrics with an embossed imitation leather surface film 
of polyurethane; including all of the aforesaid goods in 
the form of roll materials; textile fabric, in particular non 
woven textile fabric, with reversible enhanced thermal 
control properties; textile fabric, in particular non woven 
textile fabric being provided with a material with 
reversible enhanced thermal control properties, in 
particular with micro-encapsulated phase change 
material which change from a solid to a liquid state at a 
predetermined temperature and are sealed within a 
multiplicity of polymeric shells for use in ski and snow 
board helmets, race car helmets, ski and snow board 
boots, winter boots, hunting and hiking boots, pac 
boots, work boots, shoes, golf shoes and accessories, 
footwear, clothing, gloves, hats, ear warmers, camping 
mats, hand warmers, blankets for animals and humans, 
pet beds and bedding, waders, body armor, sleeping 
bags and liners, pillows, mattress pads, mattress 
ticking, inner soles and outer soles for footwear, 
insertable foot pads and insoles; felt, including in the 
form of roll materials; table linen (not of paper) and bed 
linen; porous non-woven fabrics being exclusively for 
industrial purposes; filter materials and filter mats of 
non-woven fabrics, including impregnated with 
adhesive; non woven fabrics for cosmetic use; non-
woven fabrics being light diffusing elements or sun 
screens; non-woven fabrics comprising cluster fibres; 
non-woven fabrics comprising microfibres or 
nanofibres, non-woven fabrics of microfibres or 
nanofibres or multilayer systems with layers comprising 
microfibres or nanofibres; all of the aforesaid goods 
being included in this class; canvas; sleeve heads 
[textile fabric pieces]; sleeve head rolls [textile goods in 
roll form]; tailored interlinings for creative and craftwork; 
tailored interlinings of non-woven fabrics for creative 
and craftwork. 

  Klasse 25   Clothing; footwear, in particular shoes and shoe 
components; headgear; sportswear; clothing (including 
knitted and crocheted clothing), essential parts of 
clothing (included in this class); tailored and ready-to-
use interlining parts (pre-fabricated); textile stiffening 
inserts, pre-fabricated inserts, collar inserts being parts 
of clothing; ready-made pockets; interlining for edge 
stabilisation; underwear; corsets; neckties; braces for 
clothing (suspenders); gloves (clothing); penetration-
resistant textile soles for footwear; penetration-resistant 
textile insoles for footwear; babies' pants; interlining for 
the upper chest area. 

  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles, in particular 
appliques [haberdashery], ribbons [haberdashery], 
elastic ribbons, embroidery, fancy goods; arm hole 
stabilization tape; hem tapes; armpit supports being 
clothing accessories; armpits pads being clothing 
inserts (pre-fabricated); velour tape, in particular self-
adhesive; knitted loop velour tape, in particular self-
adhesive; elastic tapes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1365057 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711997 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.25, EM, 015686876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Truflo Rona S.A., 3e avenue, 16, Parc Industrial des 
Hauts Sarts, BE-4040 HERSTAL, Belgia 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Valves of metal; common metals and their alloys; 
ironmongery and small items of metal hardware; 
manually operated valves made of metal; check valves 
made of metal; metal valves for controlling the flow of 
gases in pipelines; metal valves for controlling the flow 
of fluids or liquids in pipelines; nozzles made of metal; 
rods made of metal; tension levers made of metal; 
fasteners made of metal; nuts made of metal; bolts 
made of metal; screws made of metal; pipe connectors 
made of metal; studs made of metal; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 

  Klasse 7   Valves; valves being parts of machines; valves being 
parts of machine tools; hydraulic valves; pneumatic 
valves; valve closure mechanisms; valves to control 
flow, pressure, temperature and liquid level; valve wells 
[machine parts]; pressure regulators; pressure 
controllers [machine parts]; pressure reducers; 
turbines; silencers; sound absorbers [machine parts]; 
pumps; gears other than for land vehicles; gear boxes 
other than for land vehicles; gears for machines; speed 
change gear units for machines; transmission gears for 
machines; gearbox casings for machines; gearbox 
casings other than for land vehicles; connecting rods 
for machines, motors and engines; hydraulic process 
control units; actuators; positioners; positioners as 
parts of machines; pneumatic industrial process 
controllers; ignition apparatus for machines and 
engines; propulsion mechanisms other than for land 
vehicles; ignition apparatus for internal combustion 
engines; machine tools; machine coupling and 
transmission components; control and regulatory 
apparatus [machine parts]; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 11   Ball valves; plumbing fittings and electrostatic 
precipitators; water pressure reducers (safety 
accessories for water apparatus); pressure controllers 
and regulators being parts of sanitary installations; 
industrial ventilation apparatus and instruments; cooling 
apparatus and instruments; regulators for level 
controlling in tanks being parts of sanitary installations; 
valves for use in cryogenic apparatus and equipment; 
flare stack systems for use in the oil industry; burner 
control apparatus and instruments; flow control and 
regulating apparatus and instruments being parts of 
sanitary installations; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367922 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201712954 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylised words "AXELSEN & 

SÖN INTER LEATHER - EST. 1957" in capital letters, 
the words are divided on two lines where "AXELSEN & 
SÖN" is placed above "INTER LEATHER - EST. 1957", 
"AXELSEN & SÖN" is written in bigger letters than 
"INTER LEATHER - EST. 1957". 

(730) Innehaver: 
 AXELSEN & SÖN A/S, Adelgade 19, DK-8660 

SKANDERBORG, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Sleeves for laptops; bags adapted for laptops. 
  Klasse 14   Gemstones, pearls and precious metals, and 

imitations thereof; jewellery, including cufflinks; time 
instruments; jewellery boxes and watch boxes; key 
rings and key chains, and charms therefor. 

  Klasse 16   Works of art and figurines of paper and cardboard, 
and architects' models; decoration and art materials 
and media; stationery and educational supplies 
including pen and pencil cases and notebooks; printed 
matter; paper and cardboard. 

  Klasse 18   Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage, 
bags, wallets and other carriers, including toiletry bags 
and beauty boxes; leather and imitation leather, pelts 
and hides, and goods made thereof namely boxes of 
leather or leatherboard, cases of leather or 
leatherboard, labels of leather, leather straps, leather 
luggage straps, girths of leather, and leather shoulder 
belts; saddlery, whips and apparel for animals. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; belts; gloves. 
  Klasse 35   Online retail services relating to sleeves for laptops, 

bags adapted for laptops, gemstones, pearls and 
precious metals, and imitations thereof, jewellery, 
including cufflinks, time instruments, jewellery boxes 
and watch boxes, key rings and key chains, and 
charms therefor, works of art and figurines of paper and 
cardboard, and architects' models, decoration and art 
materials and media, stationery and educational 
supplies including pen and pencil cases and 
notebooks, printed matter, paper and cardboard, 
umbrellas and parasols, walking sticks, luggage, bags, 
wallets and other carriers, including toiletry bags and 
beauty boxes, leather and imitation leather, pelts and 
hides, saddlery, whips and apparel for animals, 
clothing, footwear, headgear, belts, gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1368674 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201713091 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, EM, 016385619 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Foldy Pac Supply BV, Postbus 174, NL-5140AD 

WAALWIJK, Nederland 
(740) Fullmektig: 

 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; ores; metal 

materials for building and construction; transportable 
building of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware; metal 
containers for storage and transport; safes; packaging, 
wrapping and bundling articles of metal; metallic foil for 
packaging. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery and office requisites, 
except furniture; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' and drawing materials; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; printers' 
type; printing blocks; plastic materials for packaging; 
packaging materials made of cardboard; adhesive 
packaging tapes; packaging boxes of cardboard. 

  Klasse 17   Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all 
these materials; plastics and resins in extruded form for 
use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; 
adhesive packaging tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; packing 
[cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of 
metal, for storage and transport; unworked or semi-
worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; 
shells, meerschaum; yellow amber; packaging 
containers of plastic; industrial packaging containers of 
wood; packaging containers made of wood; packaging 
boxes in flat form [wood]. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement. 

  Klasse 40   Customized production of boxes and containers. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; industrial analysis and research 
services; consultancy relating to the design of 
packaging; industrial packaging design services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369943 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201713463 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.17, CH, 705716 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk and dairy products; powdered milk; milk-based 

beverages and preparations; milk substitutes; milk 
beverages, milk predominating; milk-based desserts 
and cream-based desserts; milk-based beverages 
containing cereals and/or chocolate; yogurts; soy milk 
(milk substitute). 

  Klasse 30   Cocoa and cocoa-based beverages and preparations; 
chocolate, chocolate products, chocolate-based 
beverages and preparations; cereal-based beverages 
and preparations included in this class ; sugar; biscuits, 
cookies; confectionery; sugar confectionery; cookies; 
cakes ; wafers ; caramels ; puddings; candy; chewing 
gum not for medical use; bakery products ; bread; 
powdered mixture for cakes; pastry; edible ices, water 
ices, sherbets, iced confectionery products, iced cakes, 
ice cream, iced yogurts; cereals, breakfast cereals, 
cereal bars, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-
eat cereals; cereal preparations; cereal-based snacks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370758 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201713747 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wowza Media Systems, LLC, 523 Park Point Drive, 
Suite 300, US-CO80401 GOLDEN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable cloud computer software for audio and 

text conferencing and chat; downloadable cloud 
computer software for data encryption and decoding; 
downloadable cloud computer software for streaming 
video, audio, and data over the Internet and 
telecommunications networks; software and hardware 
for use in sending, receiving, transforming, transcoding, 
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enhancing, securing, monetizing, measuring, recording, 
and managing media over the Internet and 
telecommunications networks, including video, audio, 
and data; software and hardware for video 
conferencing and chat; software and hardware for 
conducting meetings, interviews, and conferences via 
the Internet and telecommunications networks; 
software and hardware for audio and text conferencing 
and chat; software and hardware for data encryption 
and decoding; software and hardware for measuring 
bandwidth in the field of streaming media and video 
over the Internet and telecommunications networks; 
software and hardware for caching streaming media 
and data; software and hardware for manipulating 
digital audio and video information for use in audio and 
video media applications; computer hardware; 
computer hardware for audio and text conferencing and 
chat; computer hardware for data encryption and 
encoding; computer hardware for streaming video, 
audio and data over the Internet and 
telecommunications networks. 

  Klasse 38   Telecommunication services, namely, providing 
access to pictures and video at a remote station; 
transmission and distribution of data, audio visual 
images, and video via the Internet and 
telecommunications networks; streaming of video and 
audio on the Internet and telecommunications 
networks; transmitting streamed sound, audiovisual 
recordings, and video via the Internet and 
telecommunications networks; transmission of 
information by electronic communications network. 

  Klasse 42   Providing online non-downloadable software for use in 
video conferencing and chat, conducting meetings, 
interviews, and conferences via the Internet and 
telecommunications networks, text conferencing and 
chat, data encryption and decoding, measuring 
bandwidth in the field of streaming media and video 
over the Internet and telecommunications networks, 
and caching streaming media and data; providing 
online non-downloadable software for use in sending, 
receiving, transforming, transcoding, enhancing, 
securing, monetizing, measuring, recording, and 
managing media over the Internet and 
telecommunications networks, including video, audio, 
and data; data encryption and decoding services; data 
encryption services; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software 
problems; computer services, namely, cloud hosting 
provider services; providing temporary use of on-line 
non-downloadable cloud computing software for use in 
video conferencing and chat, conducting meetings, 
interviews, and conferences via the Internet and 
telecommunications networks, text conferencing and 
chat, data encryption and decoding, measuring 
bandwidth in the field of streaming media and video 
over the Internet and telecommunications networks, 
and caching streaming media and data; providing 
temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in sending, receiving, 
transforming, transcoding, enhancing, securing, 
monetizing, measuring, recording, and managing 
media over the Internet and telecommunications 
networks, including video, audio, and data; software as 
a service (SAAS) services featuring software for use in 
video conferencing and chat, conducting meetings, 
interviews, and conferences via the Internet and 
telecommunications networks, text conferencing and 
chat, data encryption and decoding, measuring 
bandwidth in the field of streaming media and video 
over the Internet and telecommunications networks, 
and caching streaming media and data; software as a 
service (SAAS) services featuring software for use in 
sending, receiving, transforming, transcoding, 
enhancing, securing, monetizing, measuring, recording, 
and managing media over the Internet and 
telecommunications networks, including video, audio 
and data; providing non-downloadable software for use 
in the streaming of audio, media, and video over the 
Internet and telecommunications networks; providing 

temporary use of on-line non-downloadable cloud 
computing software for use in the streaming of audio, 
media, and video over the Internet and 
telecommunications networks; software as a service 
(SAAS) services featuring software for use in the 
streaming of audio, media, and video over the Internet 
and telecommunications networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1371453 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201713842 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.02, FR, 4358662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Comeet, 123 Rue de Chatou, FR-92700 COLOMBES, 

Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for others); arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
presentation of goods on all communication media, for 
retail sale; business management and organization 
consultancy; accounting; document reproduction; 
employment agency services; business management 
for freelance service providers; computerized file 
management services; web site traffic optimization; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; online advertising on a computer 
network; rental of advertising time on all communication 
media; publication of advertising texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertisements; 
advice in connection with communication (advertising); 
public relations; advice in connection with 
communication (public relations); company audits 
(commercial analyses); commercial intermediation 
services. 

  Klasse 38   Telecommunications; information on 
telecommunications; communications by computer 
terminals; communications by fiber-optic networks; 
radio communications; telephone communications; 
cellular telephone communication; provision of user 
access to global computer networks; provision of on-
line forums; provision of access to databases; 
electronic bulletin board services (telecommunication 
services); connection by telecommunications to a 
global computer network; press agencies; news 
(information) agencies; rental of telecommunication 
apparatus; radio program broadcasting; television 
broadcasting; teleconferencing services; 
videoconferencing services; electronic messaging 
services; rental of access time to global computer 
networks. 

  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities; 
entertainment information; provision of recreational 
facilities; publication of books; book lending; 
photography services; organization of competitions 
(education or entertainment); organization and 
conducting of colloquiums; organization and conducting 
of conferences; organization and conducting of 
congresses; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; booking of seats for shows; 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.07.02 - nr 27/18

80 
 

game services provided on-line from a computer 
network; electronic publication of books and journals 
online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372022 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201714086 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.26 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.07, FR, 4312828 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Projetclub, 4 boulevard de Mons, FR-59650 
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals, unwrought or semi-wrought, and 

their alloys for the manufacture of mountaineering and 
canyoning articles; crampons, pitons, stirrups for 
climbing, hooks, crampons, pitons, hooks for carriers, 
masts of metal, pegs of metal, snap books, metal 
buckles, fasteners for crampons, pulleys of metal other 
than for machines, expansion pitons, metal ladders, 
metal hooking boards, metal climbing boards, chock, 
metal stirrups. 

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and instruments for use in 
mountaineering and canyoning, pickaxes, axes, snow 
and camping shovels; cutlery, forks; side arms, other 
than firearms; ice knives, hammers, hand-powered 
drills. 

  Klasse 9   Optical, signaling apparatus and instruments for 
climbing and canyoning, life-saving apparatus and 
instruments (rescue) for climbing and canyoning; 
Personal protection devices against accidents, 
protective nets, safety tarpaulins; clothing and gloves 
for protection against accidents; avalanche sensors, 
avalanche detection apparatus; protective helmets, 
helmets for mountaineering, helmets for climbing, 
helmets for canyoning, spectacles (optics), diving suits, 
neoprene suits, neoprene protection gloves. 

  Klasse 11   Flashlights, headlamps, emergency lights for 
mountain sports (climbing) and canyoning. 

  Klasse 18   Trunks and suitcases, bags for climbers, bags for 
sports, travel bags, luggage, mountaineering sticks, 
chalk bags, bags for campers, backpacks, belt bags. 

  Klasse 22   Ropes, rope ladders, string, nets, tarpaulins, sails, 
bags (included in this class), non-metallic cables; safety 
lines. 

  Klasse 25   Clothing, footwear (except orthopedic footwear), 
headgear, trousers for mountaineering and climbing, 
jackets for mountaineering and climbing, gloves 
(clothing), rainproof clothing, anoraks, parkas, suits, 
windcheaters; soles for footwear; climbing shoes; belts, 
leggings for climbing. 

  Klasse 28   Sports articles for climbing and canyoning, rope 
clamps, descending devices, safety and rappel ropes 
and bindings, climbing harness, harnesses for 
canyoning, harnesses, climbing boards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374729 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201714931 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.29, US, 87390942 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of an outline of a square intersected 

at the bottom right by the top left portion of a stylized 
letter "D". 

(730) Innehaver: 
 DressLikeMe LLC, 8 The Green, Ste. A, US-DE19901 

DOVER, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Affiliate marketing; arranging and conducting special 
events for commercial, promotional or advertising 
purposes; business management services, namely, 
managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, 
supply and demand forecasting and product distribution 
processes for others; displaying advertisements for 
others; on-line advertising on a computer network; on-
line advertising services for others; on-line promotion of 
computer networks and websites; pay per click (PPC) 
advertising management services; pay per click 
advertising; preparation of custom advertisements for 
others; preparation of custom or non-custom 
advertising for businesses for dissemination via the 
web, CD or DVD for optional upload or download to a 
computer; preparing advertisements for others; 
promoting the goods and services of others; promoting 
the goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and services with 
applicant's website.; promoting the goods and services 
of others by arranging for businesses to affiliate their 
goods and services with the goods and services of third 
parties by means of sponsorship relationships; 
promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with an awards program, a sports competition 
and sporting activities; promoting the goods and 
services of others by means of distributing advertising 
on the Internet; promoting the goods and services of 
others by providing a community-driven web site 
featuring user-submitted content in the nature of 
coupons, rebates, price-comparison information, 
product reviews, links to the retail web sites of others, 
and discount information; promoting the goods and 
services of others by providing hypertext links to the 
web sites of others; advertising and marketing; 
advertising, including on-line advertising on a computer 
network; digital advertising services; marketing 
services; product merchandising for others; promotion, 
advertising and marketing of on-line websites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1374754 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201714935 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.25, BX, 1352662 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mediq B.V., Rijnzathe 10, NL-3454PV DE MEERN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; sanitary articles for medical 

purposes; disinfectants and antiseptics; cotton 
wadding, cotton swabs and other cotton-made products 
for medical use; plasters; compresses, bandages and 
other dressings; filled first-aid boxes; surgical glues. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments; 
gloves for medical and surgical use; clothing especially 
for operating rooms; orthopedic articles; suture 
materials; elastic bindings and bandages; sports tapes 
(orthopedic bandages); syringes for injections; injection 
needles; lancets; drapes for medical use; surgical 
drapes and sheets; slings [supporting bandages]; 
orthopedic stockings; medical compression stockings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374759 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201714937 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.27, EM, 017052424 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zalando SE, Tamara-Danz-Strasse 1, DE-10243 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; software for marking and identifying 

consumer goods. 
  Klasse 42   Design and creation of software; design and 

development of software for marking and identifying 
consumer goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374797 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715073 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, JP, 2017-

002433#@#2017.07.03, JP, 
2017-089538 

(540) Gjengivelse av merket: 

TimeCess Beauty 
(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 
flavour materials, namely, essential oils for food 
flavoring, essential oils for beverage flavoring; incense; 
fragrances; false nails; false eyelashes; breath 
fresheners; deodorants for animals. 

  Klasse 8   Curling tongs; crimping irons; hand implements for 
hair curling; electric flat irons; electric razors; electric 
hair clippers; bladed or pointed hand tools and swords; 
scissors; egg slicers, non-electric; non-electric planes 
for flaking dried bonito blocks; Katsuo-bushi planes; 
can openers, non-electric; spoons; cheese slicers, non-
electric; pizza cutters, non-electric; table forks; shaving 
cases; pedicure sets; eyelash curlers; manicure sets; 
palette knives. 

  Klasse 11   Air conditioners for industrial purposes; hot-water 
space heating apparatus for industrial purposes; 
industrial humidifiers; air purifiers; steam heating 
apparatus for industrial purposes; dehumidifiers for 
industrial purposes; pavement heating apparatus for 
industrial purposes; solar thermal collectors [heating]; 
towel steamers for beauty salon use; hair drying 
apparatus for beauty salon use; hair dryers for beauty 
salon use; hair steamers for beauty salon use; 
shampoo basins for barbers' shop; electric lamps; 
apparatus for lighting; household electrothermic 
appliances; electric rice cookers for household 
purposes; electric water purifying apparatus for 
household purposes; household electrothermic 
appliances for beauty or sanitary purposes, namely, 
facial equipment using ultrasonic waves for household 
purposes, hair dryers for household purposes, electric 
hair steamers for household use, electric hair dyeing 
apparatus for household purposes, electric hair drying 
apparatus for household purposes, steam facial 
apparatus, namely, saunas for household purposes, 
electric automatic hair washing apparatus for 
household purposes; water purifiers for household 
purposes, non-electric; solar water heaters. 

  Klasse 32   Beers; soft drinks; non-carbonated soft drinks; non-
alcoholic carbonated drinks; drinking water; table 
waters; mineral water beverages; fruit juices; non-
alcoholic vegetable juice beverages; extracts of hops 
for making beer; whey beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1374816 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715077 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.25, BX, 1352657 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mediq B.V., Rijnzathe 10, NL-3454PV DE MEERN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; sanitary articles for medical 

purposes; disinfectants and antiseptics; cotton 
wadding, cotton swabs and other cotton-made products 
for medical use; applicators for cotton-made products 
for medical use, including tampons; bladder flushing 
fluids; paste and other lubricants for medical and 
surgical use. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments; 
gloves for medical and surgical use; orthopedic articles; 
suture materials; elastic bindings and bandages; sport 
tapes (orthopedic bandages); syringes for injections; 
drapes for medical use; slings [supporting bandages]; 
urological instruments, apparatus, devices and tools, 
including control, testing and diagnostic equipment; 
urine bags; urinals [vessels]; catheters and catheter 
sets; catheter hoses and catheter hose sets; bed pans; 
surgical gloves; surgical drapes and sheets; tweezers 
for surgical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374817 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715078 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.25, BX, 1352666 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mediq B.V., Rijnzathe 10, NL-3454PV DE MEERN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; sanitary articles for medical 

purposes; disinfectants and antiseptics; cotton 
wadding, cotton swabs and other cotton-made products 
for medical use; applicators for cotton-made products 
for medical use, including tampons; bladder flushing 
fluids; paste and other lubricants for medical and 
surgical use. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments; 
gloves for medical and surgical use; orthopedic articles; 
suture materials; elastic bindings and bandages; sport 
tapes (orthopedic bandages); syringes for injections; 
drapes for medical use; slings [supporting bandages]; 
urological instruments, apparatus, devices and tools, 
including control, testing and diagnostic equipment; 
urine bags; urinals [vessels]; catheters and catheter 
sets; catheter hoses and catheter hose sets; bed pans; 
surgical gloves; surgical drapes and sheets; tweezers 
for surgical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1374824 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715079 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.29, US, 87390945 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Laboratory Corporation of America Holdings, 531 
South Spring Street, US-NC27215 BURLINGTON, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Medical testing for diagnostic, treatment or screening 

purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374828 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715080 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.23, EM, 016760423 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euronics G.E.I.E., Huizermaatweg 480, NL-1276LM 

HUIZEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric household appliances and machines, namely, 
washing machines, spin dryers, dishwashers, fully 
automatic washing machines, including coin or token-
operated appliances and machines; mangles, ironing 
machines; electric, electronic and electromechanical 
apparatus and appliances for household and kitchen 
use, in particular food processors, electric beaters, 
electric mixers, electromechanical grinders and 
crushers, coffee grinders; electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular electric 
kneading machines, electric juice squeezers and 
juicers, electric can openers, electromechanical beaters 
and cutting apparatus for household and kitchen use, 
electric knives, vacuum cleaners, beaters and floor 
polishing machines, apparatus for carpet care and 
parts thereof; vending machines. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; data 
processing equipment; computers; computer peripheral 
devices, namely, monitors, printers, keyboards, 
computer mice, joysticks, plug-in boards, drives, 
scanners, graphics and network cards, modems, 
interfaces, recordable discs, hard discs, connector 
cables, computer programs recorded on data carriers, 
computer games, software applications; fire 
extinguishing apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and/or images 
and/or electrically processed data, in particular radio 
and television sets, cd players, video equipment, 
headphones, microphones, amplifiers, loudspeakers, 
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aerials, telephones including mobile telephones; 
telephone equipment, answering machines, fax 
machines, intercoms, satellite receiver installations, 
including satellite aerials and receivers, recorded and 
unrecorded sound, image and data carriers, cds, cd-
roms, video and audio tapes and cassettes; video 
players and recorders; camcorders and cameras 
(photography); equipment for recording or reproduction 
of sound; photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus; video 
cameras; motion picture cameras; printers; video 
recorders; camcorders; projectors; electric measuring 
devices. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; air-conditioning apparatus; 
electric equipment and apparatus for drying hair; 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in this class), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs. 

  Klasse 35   Business intermediary services in relation to trading in 
electric, electronic and electromechanical apparatus 
and instruments; advertising; public relations; business 
management services; mediation in the field of 
advertising; job placement; personnel consultancy; 
business management; business administration; 
administration services; franchising, namely business 
management consultancy and assistance, business 
organization and advertising; drawing up of statistics; 
bookkeeping; auctioneering services; providing of trade 
information; market research and analysis; shop-
window dressing; conducting opinion polls; marketing; 
market research; consultancy with regard to business 
organization and business economics; dissemination of 
advertising materials; rental of office machines; 
outplacement consultancy; retail services with respect 
to electric household appliances and machines, 
namely, washing machines, spin dryers, dishwashers, 
fully automatic washing machines, including coin or 
token-operated appliances and machines, mangles, 
ironing machines, electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular food 
processors, electric beaters, electric mixers, 
electromechanical grinders and crushers, coffee 
grinders, electric kneading machines, electric juice 
squeezers and juicers, electric can openers, 
electromechanical beaters and cutting apparatus for 
household and kitchen use, electric knives, vacuum 
cleaners, beaters and floor polishers, carpet care 
equipment, and components and accessories therefor, 
scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer peripheral devices, 
namely, monitors, printers, keyboards, computer mice, 
joysticks, plug-in boards, drives, scanners, graphics 
and network cards, modems, interfaces, recordable 
discs, hard discs, connector cables, computer 
programs recorded on data carriers, computer games, 
software applications, fire extinguishing apparatus, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and/or images and/or electrically processed 
data, in particular radio and television sets, cd players, 
video equipment, headphones, microphones, 
amplifiers, loudspeakers, aerials, telephones including 

mobile telephones, telephone equipment, answering 
machines, fax machines, intercoms, satellite receiver 
installations, including satellite aerials and receivers, 
recorded and unrecorded sound, image and data 
carriers, cds, cd-roms, video and audio tapes and 
cassettes, electric and electronic entertainment 
equipment and apparatus, components and 
accessories therefor (included in class 9), video players 
and recorders, camcorders and cameras 
(photography), equipment for recording or reproduction 
of sound, photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus, video 
cameras, motion picture cameras, printers, video 
recorders, camcorders, projectors, electric measuring 
devices, electric irons, steam irons, apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigeration, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, air-conditioning apparatus, electric 
equipment and apparatus for styling and drying hair, 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in class 11), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs, coffee and tea 
glasses, dental care preparations, hair care 
preparations. 

  Klasse 36   Insurance and financial affairs; financing of sales 
credit, insurance of credit risk (factoring), consultancy 
regarding granting of credit, intermediary services 
regarding credits, investigation regarding credit 
worthiness; credit bureau services. 

  Klasse 37   Building construction; installation services, repair and 
maintenance of electric, electronic and 
electromechanical equipment and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374829 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715081 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, EM, 1354522 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euronics G.E.I.E., Huizermaatweg 480, NL-1276LM 

HUIZEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric household appliances and machines, namely, 
washing machines, spin dryers, dishwashers, fully 
automatic washing machines, including coin or token-
operated appliances and machines; mangles, ironing 
machines; electric, electronic and electromechanical 
apparatus and appliances for household and kitchen 
use, in particular food processors, electric beaters, 
electric mixers, electromechanical grinders and 
crushers, coffee grinders; electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular electric 
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kneading machines, electric juice squeezers and 
juicers, electric can openers, electromechanical beaters 
and cutting apparatus for household and kitchen use, 
electric knives, vacuum cleaners, beaters and floor 
polishing machines, apparatus for carpet care and 
parts thereof; vending machines. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; data 
processing equipment; computers; computer peripheral 
devices, namely, monitors, printers, keyboards, 
computer mice, joysticks, plug-in boards, drives, 
scanners, graphics and network cards, modems, 
interfaces, recordable discs, hard discs, connector 
cables, computer programs recorded on data carriers, 
computer games, software applications; fire 
extinguishing apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and/or images 
and/or electrically processed data, in particular radio 
and television sets, CD players, video equipment, 
headphones, microphones, amplifiers, loudspeakers, 
aerials, telephones including mobile telephones; 
telephone equipment, answering machines, fax 
machines, intercoms, satellite receiver installations, 
including satellite aerials and receivers, recorded and 
unrecorded sound, image and data carriers, CDs, CD-
ROMs, video and audio tapes and cassettes; video 
players and recorders; camcorders and cameras 
(photography); equipment for recording or reproduction 
of sound; photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus; video 
cameras; motion picture cameras; printers; video 
recorders; camcorders; projectors; electric measuring 
devices. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; air-conditioning apparatus; 
electric equipment and apparatus for drying hair; 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in this class), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs. 

  Klasse 35   Business intermediary services in relation to trading in 
electric, electronic and electromechanical apparatus 
and instruments; advertising; public relations; business 
management services; mediation in the field of 
advertising; job placement; personnel consultancy; 
business management; business administration; 
administration services; franchising, namely business 
management consultancy and assistance, business 
organization and advertising; drawing up of statistics; 
bookkeeping; auctioneering services; providing of trade 
information; market research and analysis; shop-
window dressing; conducting opinion polls; marketing; 
market research; consultancy with regard to business 
organization and business economics; dissemination of 
advertising materials; rental of office machines; 
outplacement consultancy; retail services with respect 
to electric household appliances and machines, 
namely, washing machines, spin dryers, dishwashers, 
fully automatic washing machines, including coin or 
token-operated appliances and machines, mangles, 
ironing machines, electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular food 
processors, electric beaters, electric mixers, 
electromechanical grinders and crushers, coffee 
grinders, electric kneading machines, electric juice 

squeezers and juicers, electric can openers, 
electromechanical beaters and cutting apparatus for 
household and kitchen use, electric knives, vacuum 
cleaners, beaters and floor polishers, carpet care 
equipment, and components and accessories therefor, 
scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer peripheral devices, 
namely, monitors, printers, keyboards, computer mice, 
joysticks, plug-in boards, drives, scanners, graphics 
and network cards, modems, interfaces, recordable 
discs, hard discs, connector cables, computer 
programs recorded on data carriers, computer games, 
software applications, fire extinguishing apparatus, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and/or images and/or electrically processed 
data, in particular radio and television sets, cd players, 
video equipment, headphones, microphones, 
amplifiers, loudspeakers, aerials, telephones including 
mobile telephones, telephone equipment, answering 
machines, fax machines, intercoms, satellite receiver 
installations, including satellite aerials and receivers, 
recorded and unrecorded sound, image and data 
carriers, CDs, CD-ROMs, video and audio tapes and 
cassettes, electric and electronic entertainment 
equipment and apparatus, components and 
accessories therefor (included in class 9), video players 
and recorders, camcorders and cameras 
(photography), equipment for recording or reproduction 
of sound, photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus, video 
cameras, motion picture cameras, printers, video 
recorders, camcorders, projectors, electric measuring 
devices, electric irons, steam irons, apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigeration, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, air-conditioning apparatus, electric 
equipment and apparatus for styling and drying hair, 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in class 11), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs, coffee and tea 
glasses, dental care preparations, hair care 
preparations. 

  Klasse 36   Insurance and financial affairs; financing of sales 
credit, insurance of credit risk (factoring), consultancy 
regarding granting of credit, intermediary services 
regarding credits, investigation regarding credit 
worthiness; credit bureau services. 

  Klasse 37   Building construction; installation services, repair and 
maintenance of electric, electronic and 
electromechanical equipment and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1374830 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201715082 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, EM, 016283327 
(540) Gjengivelse av merket: 

Siemens - Creating Perfect Places
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 
1, DE-80333 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric signaling, measuring, counting, recording, 

monitoring, controlling, regulating and switching 
devices; electric apparatus for the input, processing, 
transmission, storage and output of data; electric and 
electronic instruments and apparatus for data capture 
and control; electric and electronic alarm devices and 
installations including devices and installations for 
protecting objects including burglar and rape alarms, 
security cameras and installations, entry camera and 
security installations and video surveillance equipment; 
warning and protection devices against water and fire 
damage; electrical access control apparatus; electronic 
access control system for buildings; electrical access 
control apparatus; data processing equipment and 
computers and peripheral devices therefor; readers 
(data processing equipment); data processing 
programs, in particular in the field of building 
technology and building automation. 

  Klasse 11   Lighting, heating, steam generating, refrigerating, air 
conditioning and ventilating apparatus and facilities as 
well as components thereof. 

  Klasse 35   Business management; business organisational 
consultancy in the field of building automation; 
business organisational project management in the 
field of building automation. 

  Klasse 36   Financial and insurance consultancy in the field of 
building technology and building automation; real 
estate affairs. 

  Klasse 37   Building construction; repair in the field of building 
technology and building automation; installation in the 
field of building technology and building automation; 
assembly, maintenance and repair of installations, 
equipment and apparatus in the field of building 
technology and building automation. 

  Klasse 42   Technical planning, research and technical 
development of installations, equipment and apparatus, 
in particular in the field of building technology and 
building automation; technological consultancy and 
surveying in the field of building technology and 
building automation; creation and rental of data 
processing and process technology programs; 
technical project management in the field of building 
technology and building automation; design and 
development of computer hardware and software; 
provision of technological consultancy; conducting 
technical project studies; technical project management 
in the field of electronic data processing; maintenance 
and installation of software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374832 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715083 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, DE, 30 2017 007 

777 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, DE-
68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for use in the field of medicine, medical 

research and clinical research; medical software for the 
field of health IT and eHealth; software for use in 
healthcare information management; downloadable 
computer databases containing information in the field 
of medicine; downloadable software for accessing, 
organizing, interpreting and analyzing information from 
databases in the medical field; computer databases, in 
particular computer databases containing information 
about clinical, molecular, scientific and patient specific 
data; computer software for authorizing access to 
medical databases, in particular application software, 
interface software, software drives, data 
communication software and interactive computer 
software; downloadable cloud computing software. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; hosting services and software as a service 
and rental of software; IT consultancy and information; 
providing temporary use of non-downloadable 
computer software for viewing, analyzing, managing, 
reporting, and archiving digital images for use in the 
field of medicine, medical research and clinical 
research; application service provider [ASP] services, 
namely, providing online non-downloadable software 
for use in the field of medicine; providing virtual 
computer systems through cloud computing; 
development of non-downloadable online computer 
portal for the storage of scientific data; electronic 
storage of medical data and information for physicians 
and healthcare professionals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374906 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715100 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, US, 87388271 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Berri Pro, Inc., 3159 Donald Douglas Loop S, US-
CA90405 SANTA MONICA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Sports drinks; sports drinks enhanced with vitamins; 

energy drinks enhanced with vitamins; non-alcoholic 
drinks, namely, energy shots; powders used in the 
preparation of isotonic sports drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1375150 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201715123 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.25, EM, 016634966 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIRBAC, S.A., 1ère Avenue - 2065M - L.I.D., FR-
06516 CARROS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary products; veterinary preparations; sanitary 

products for veterinary use; dietetic substances and 
foods for veterinary use; food supplements for animals; 
disinfectants for veterinary use; preparations for 
destroying weeds and vermin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375161 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201715124 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bleichestrasse 1, 

AT-6700 BLUDENZ, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 24   Textiles and substitutes therefor; textile goods, not 
included in other classes; textile material; cotton 
fabrics; substitutes for fabrics; synthetic fabric; fabrics 
and textile goods for use as bedding; textile material for 
clothing consisting of cotton, mixed fabrics, natural 
fibres, synthetic fibres and/or artificial fibres; textile 
material for clothing, in particular workwear; damask; 
bed linen consisting of white and/or coloured damask; 
textile material for producing coverings for car seats; 
fabrics made from synthetic threads; fabrics made from 
synthetic threads; elastic yarn mixed fabrics; fabrics 
made from synthetic threads; plastic reinforced fabrics; 
fabrics for manufacturing swimming pool covers; 
textiles for furnishings; fabrics made from synthetic 
threads; nap raised cloth; coated fabrics; rubberized 
textile fabrics; rubberized textile fabrics; fabrics [piece 
goods]; curtain fabric; curtain fabric; textiles for interior 
decorating; flocked fabrics; ballistic resistant fabrics; 
breathable waterproof fabrics; waterproof textile fabrics; 
waterproof textile fabrics; narrow woven fabrics; knitted 
fabric; labels of textile; textile material; iron-on cloth 
labels; fabrics made from synthetic threads; textile 
piece goods for furnishing purposes; chemical fiber 
fabrics; woven fabrics for sofas; textile wall hangings; 
fabric used for orthotic devices; broad woven industrial 
fabrics; suiting materials [textile]; curtain fabric; 
rubberized textile fabrics; woven fabrics for armchairs; 
woven fabrics for cushions; regenerated fiber yarn 
fabrics; markers [labels] of cloth for textile fabrics; 
patterned textiles for use in embroidery; fabric on the 
roll; fabrics covered with motifs to be embroidered; 
fabrics for use as linings in clothing; fabrics for use in 
making incontinence pads; fabric coated with rubber or 

plastics; fabrics for use in the manufacture of exterior 
coverings for chairs; fabrics for use in making diapers; 
fabrics for use in making jerseys; fabrics for 
manufacturing garden furniture; woven fabrics for 
making up into articles of clothing; fabrics made from 
artificial fibres [other than for insulation]; fabrics made 
from artificial fibres [other than for insulation]; coated 
fabrics for use in the manufacture of luggage; rubber 
covered yarn fabrics; fabrics for the manufacture of 
furnishings; textiles for use in the manufacture of ships 
sails; labels of textile for attachment to clothing; labels 
of textile for attachment to linen; materials for use in 
making clothes; fly netting of plastic; textiles impervious 
to water but permeable to moisture; fabric for use in the 
manufacture of bags; fabric for use in the manufacture 
of umbrellas; waterproof fabrics for use in the 
manufacture of hats; fabrics made from artificial fibres 
[other than for insulation]; waterproof fabrics for use in 
the manufacture of gloves; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; fabrics of inorganic fibres, 
other than for insulation; waterproof fabrics for use in 
the manufacture of trousers; Japanese ceremonial 
wrapping cloth (fukusa); Japanese general wrapping 
cloth (furoshiki); fabrics made from polyester, other 
than for insulation; covered rubber yarn fabrics [for 
textile use]; fabrics for manufacturing tarpaulins; fabrics 
being textile piece goods made of mixtures of fibres; 
fiberglass fabrics, for textile use; fabrics woven from 
ceramic fibres, other than for insulation; fabrics made 
from natural fibres, other than for insulation; textiles 
treated with a flame resistant finish; fabrics made from 
acrylic, other than for insulation; coated fabrics for use 
in the manufacture of rainwear; coated fabrics for use 
in the manufacture of leather goods; woven fabrics for 
use in the manufacture of clothing for use in clean 
rooms; woven textiles having protective properties 
against electromagnetic rays; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; fabrics being textile piece 
goods for use in manufacture; drapes in the nature of 
curtains made of textile materials; fabrics of chemically 
produced fibres, other than for insulation; fabrics of 
organic fibres, other than for insulation; waterproof 
fabrics for use in the manufacture of jackets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375162 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715125 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Getzner Textil Aktiengesellschaft, Bleichestrasse 1, 
AT-6700 BLUDENZ, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textiles and substitutes therefor; textile goods, not 

included in other classes; textile material; cotton 
fabrics; substitutes for fabrics; synthetic fabric; fabrics 
and textile goods for use as bedding; textile material for 
clothing consisting of cotton, mixed fabrics, natural 
fibres, synthetic fibres and/or artificial fibres; textile 
material for clothing, in particular workwear; damask; 
bed linen consisting of white and/or coloured damask; 
textile material for producing coverings for car seats; 
fabrics made from synthetic threads; fabrics made from 
synthetic threads; elastic yarn mixed fabrics; fabrics 
made from synthetic threads; plastic reinforced fabrics; 
fabrics for manufacturing swimming pool covers; 
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textiles for furnishings; fabrics made from synthetic 
threads; nap raised cloth; coated fabrics; rubberized 
textile fabrics; rubberized textile fabrics; fabrics [piece 
goods]; curtain fabric; curtain fabric; textiles for interior 
decorating; flocked fabrics; ballistic resistant fabrics; 
breathable waterproof fabrics; waterproof textile fabrics; 
waterproof textile fabrics; narrow woven fabrics; knitted 
fabric; labels of textile; textile material; iron-on cloth 
labels; fabrics made from synthetic threads; textile 
piece goods for furnishing purposes; chemical fiber 
fabrics; woven fabrics for sofas; textile wall hangings; 
fabric used for orthotic devices; broad woven industrial 
fabrics; suiting materials [textile]; curtain fabric; 
rubberized textile fabrics; woven fabrics for armchairs; 
woven fabrics for cushions; regenerated fiber yarn 
fabrics; markers [labels] of cloth for textile fabrics; 
patterned textiles for use in embroidery; fabric on the 
roll; fabrics covered with motifs to be embroidered; 
fabrics for use as linings in clothing; fabrics for use in 
making incontinence pads; fabric coated with rubber or 
plastics; fabrics for use in the manufacture of exterior 
coverings for chairs; fabrics for use in making diapers; 
fabrics for use in making jerseys; fabrics for 
manufacturing garden furniture; woven fabrics for 
making up into articles of clothing; fabrics made from 
artificial fibres [other than for insulation]; fabrics made 
from artificial fibres [other than for insulation]; coated 
fabrics for use in the manufacture of luggage; rubber 
covered yarn fabrics; fabrics for the manufacture of 
furnishings; textiles for use in the manufacture of ships 
sails; labels of textile for attachment to clothing; labels 
of textile for attachment to linen; materials for use in 
making clothes; fly netting of plastic; textiles impervious 
to water but permeable to moisture; fabric for use in the 
manufacture of bags; fabric for use in the manufacture 
of umbrellas; waterproof fabrics for use in the 
manufacture of hats; fabrics made from artificial fibres 
[other than for insulation]; waterproof fabrics for use in 
the manufacture of gloves; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; fabrics of inorganic fibres, 
other than for insulation; waterproof fabrics for use in 
the manufacture of trousers; Japanese ceremonial 
wrapping cloth (fukusa); Japanese general wrapping 
cloth (furoshiki); fabrics made from polyester, other 
than for insulation; covered rubber yarn fabrics [for 
textile use]; fabrics for manufacturing tarpaulins; fabrics 
being textile piece goods made of mixtures of fibres; 
fiberglass fabrics, for textile use; fabrics woven from 
ceramic fibres, other than for insulation; fabrics made 
from natural fibres, other than for insulation; textiles 
treated with a flame resistant finish; fabrics made from 
acrylic, other than for insulation; coated fabrics for use 
in the manufacture of rainwear; coated fabrics for use 
in the manufacture of leather goods; woven fabrics for 
use in the manufacture of clothing for use in clean 
rooms; woven textiles having protective properties 
against electromagnetic rays; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; textile fabrics for the 
manufacture of clothing; fabrics being textile piece 
goods for use in manufacture; drapes in the nature of 
curtains made of textile materials; fabrics of chemically 
produced fibres, other than for insulation; fabrics of 
organic fibres, other than for insulation; waterproof 
fabrics for use in the manufacture of jackets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375168 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715126 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.08, IT, 

302017000025472 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PROMETEON TYRE GROUP S.R.L., Via Chiese, 51, 
IT-MILAN, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 

water. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375174 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715127 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.09, EM, 016337933 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Pescanova España S.L., Rúa José Fernández López, 

s/n, Chapela, Redondela, ES-36320 PONTEVEDRA, 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish; poultry meat; game meat; meat extracts; 

preserved frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk; dairy 
products; edible oils and fats, shellfish and mollusks; 
fish-based foodstuffs; processed fish; preserved fish; 
fish fillets; fish sticks; fish-based dishes; fish mousse; 
fresh and preserved fish and seafood substitutes; fish 
cakes; fish and seafood spreads; refrigerated foods 
predominantly of fish; frozen appetizers consisting 
mainly of seafood; frozen and prepacked main courses 
consisting mainly of seafood; seaweed extracts for 
food; edible fats; anchovy, not live; crustaceans, not 
live; crayfish, not live; fish fillets; herrings [fish]; 
lobsters, not live; oysters not live; large oysters, not 
live; isinglass for food; spiny lobsters, not live; shellfish, 
not live; mussels not live; salted meats; sardines [fish]; 
salmon [fish]; tuna [fish]; alginates for culinary use; fish-
based foodstuffs; clams, not live; prawns, not live; 
preserved fish; shrimps, not live; shrimps, not live; 
canned fish; fish meal for human consumption; salted 
fish; fish in brine; sea-cucumbers, not live; toasted 
laver; prepared fish roe; processed peas; preserved 
peas; spinach [prepared]; French fries; processed 
vegetables; frozen vegetables; prepared vegetables; 
vegetable preserves; processed fruits, mushrooms and 
vegetables (including dried fruits and pulses); soups 
and broths, meat or fish extracts: ready-made dishes 
consisting wholly or substantially of fish; precooked 
meals consisting wholly or essentially of vegetables; 
paste made from whitefish meat, with which substitutes 
of seafood or other fish are made; surimi; frozen french 
fries; vegetable salads. 
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  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flours; preparations made from cereals; bread; pastry 
products; confectionery; edible ices; sugar, honey, 
golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments); spices; ice; weeds 
[condiment]; pasta; aromatic preparations for food; 
seasonings; salt for preserving foodstuffs; condiments; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; cooking salt; thickening agents for 
cooking foodstuffs; natural sweeteners; starch for food; 
starch for food; ferments for pastes; gluten prepared in 
the form of food products; leaven; sausage binding 
materials; pies; sandwiches; sandwiches; pizzas; pâtés 
en croûte; food flavorings other than essential oils; food 
flavorings other than essential oils; sea water for 
cooking; sushi; tomato sauce; mayonnaise; soy sauce; 
soy sauce; breadcrumbs; breadcrumbs; marinades; 
pasta sauce; freeze-dried dishes with main ingredient 
being rice; pâté [pastries]. 

  Klasse 31   Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables, fresh garden herbs; bulbs, seedlings and 
seeds for growing; live animals; food products and 
beverages for animals; malt; unprocessed algae for 
human or animal consumption; animal foodstuffs; live 
shellfish; bred stock; animal fattening products; animal 
fattening products; fish spawn; fish; live crayfish; live 
crustaceans; live lobsters; live mussels; live oysters; 
live large oysters; live spiny lobsters; fish meal for 
animal consumption; live sea-cucumbers; live herrings; 
live salmon; live sardines; live tuna fish; live anchovy; 
fresh peas; fresh spinach; plants; natural flowers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375177 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201715128 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Moebe ApS, Bredgade 65A, st.th, DK-1260 

KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-
making materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass, except building 
glass; glassware, porcelain and earthenware. 

  Klasse 28   Games and toys; decorations for Christmas trees; 
gymnastic and sporting articles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375188 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715129 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.09, BX, 1355378 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Veldhuyzen Kaas B.V., Beneluxweg 22, NL-2411NG 
BODEGRAVEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cheese and cheese products; vegan (vegetable) 

cheese and vegan (vegetable) cheese products; 
cheese substitute. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services for cheese and cheese 
products, also online; business mediation in the 
purchase and sale, as well as import and export of 
cheese and cheese products; sales promotion and 
business management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375205 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201715130 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spiber Inc., 234-1, Aza Mizukami, Kakuganji, 
Tsuruoka-shi, JP-997-0052 YAMAGATA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Cell culture medium for scientific or research use, 

other than for medical or veterinary use; biological 
cultured tissue, other than for medical and veterinary 
use; rubber reinforcing agent containing proteins; 
rubber reinforcing agent; chemical preparations 
containing proteins for scientific purposes, other than 
for medical or veterinary use; chemical preparations for 
scientific purposes, other than for medical or veterinary 
use; chemical reagents containing proteins, other than 
for medical or veterinary purposes; chemical reagents, 
other than for medical or veterinary purposes; industrial 
chemicals; protein, raw material; polypeptide, raw 
material; unprocessed plastics including fibers; plastics 
including fibers in primary form; unprocessed plastics, 
plastics in primary form; synthetic resins, unprocessed; 
adhesives for industrial purposes; plastic adhesives not 
for stationery or household purposes. 

  Klasse 9   Ear plugs for divers; life jackets; safety nets; safety 
harnesses, other than for vehicles or sports purposes; 
fire escape ladders; life-saving apparatus and 
equipment; fire extinguishers; fire hose; fire hose 
nozzles; sprinkler systems for fire protection; safety 
helmets for protection against accidents; protective 
helmets; vehicle breakdown warning triangles; road 
signs, luminous or mechanical; breathing apparatus for 
divers, namely, rebreathers; diving suits; laboratory 
apparatus and instruments; magnetic cores; resistance 
wires; fuel cell electrodes; fire boats; structural parts for 
fire boats; parts and fittings for fire boats; satellites for 
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scientific purposes; structural parts for satellites for 
scientific purposes; parts and fittings for satellites for 
scientific purposes; fire engines; structural parts for fire 
engines; parts and fittings for fire engines; dust masks; 
gas masks; welding masks; protecting masks; 
garments and clothes for protection against fire; hoods 
for protection against natural disaster; clothing for 
protection against accidents; bullet-proof vests; bullet-
proof clothing; flame-retardant balaclavas; knee-pads 
for workers; elbow-pads for workers; gloves for 
protection against accidents; protective helmets for 
sports; swim floats for safety purposes; weight belts for 
scuba diving; air tanks for scuba diving; regulators for 
scuba diving; wet suits for scuba diving; gloves for 
divers; buoyancy bladders for diving; shoes for 
protection against accidents and fire; eye glasses; 
spectacle cases; eyeglass frames; parts and fittings for 
eye glasses; sun glasses; cases for sun glasses; 
goggles for sports; goggles for protection against dust; 
protective goggles; exposed cinematographic films; 
exposed slide films; slide film mounts; heat-protection 
helmets; antennas for satellites; mobile phone covers; 
cases for mobile phones; enclosures for mobile 
phones; telecommunication devices and apparatus; 
protective films for telecommunication devices and 
apparatus; enclosures for telecommunication devices 
and apparatus; parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus; mouth 
guards for sports 

  Klasse 12   Tipping apparatus, parts of railway freight cars and 
their parts and fittings; pusher cars for mining and their 
parts and fittings; traction engine and their parts and 
fittings; ropeways for cargo or freight handling; parts 
and fittings for ropeways for cargo or freight handling; 
puller cars for mining; parts and fittings for puller cars 
for mining; shafts, axles or spindles for land vehicles; 
bearings for land vehicles; shaft couplings or 
connectors for land vehicles; power transmissions and 
gearings for land vehicles; idling pulleys for land 
vehicles; cams, machine elements for land vehicles; 
reversing gears for land vehicles; reduction gears for 
land vehicles; belt pulleys for land vehicles; power 
transmission belts for land vehicles; toothed wheels or 
gears for land vehicles; speed change gears for land 
vehicles; fluid couplings for land vehicles; hydraulic 
torque converters for land vehicles; links for land 
vehicles; roller chains for land vehicles; shock 
absorbers for land vehicles; springs for land vehicles; 
brakes for land vehicles; cone brakes for land vehicles; 
disc brakes for land vehicles; band brakes for land 
vehicles; block brakes for land vehicles; parachutes 
and their parts and fittings; tankers and their parts and 
fittings; yachts and their parts and fittings; boats and 
their parts and fittings; tug boats and their parts and 
fittings; naval vessels, namely warships and their parts 
and fittings; cargo ships and boats; parts and fittings for 
cargo ships and boats; air-cushion vehicles, and their 
parts and fittings; ships' hulls; components for ships; 
vessels and their parts and fittings; air balloons and 
their parts and fittings; airships and their parts and 
fittings; gliders and their parts and fittings; helicopters 
and their parts and fittings; space vehicles and their 
parts and fittings; aircraft fuselages; components for 
aircraft; aircraft and their parts and fittings; funiculars 
and their parts and fittings; ropeways, not for cargo 
handling; parts and fittings for ropeways, not for cargo 
handling; ski lifts and their parts and fittings; 
undercarriages for railway cars, and their parts and 
fittings; undercarriages for vehicles and their parts and 
fittings; bodies of railway cars; railway rolling stock and 
their parts and fittings; snowmobiles and their parts and 
fittings; trolley buses and their parts and fittings; fork lift 
cars and their parts and fittings; armored vehicles and 
their parts and fittings; bodies for vehicles; components 
for automobiles; automobiles and their parts and 
fittings; components for two-wheeled motor vehicles; 
components for bicycles; two-wheeled motor vehicles 
and their parts and fittings; bicycles and their parts and 
fittings; luggage carriers for motorcycles; tandem seat 

bags [motorcycle fittings]; electric vehicles and their 
parts and fittings; tires for vehicle; wheels for vehicle; 
inner tubes for vehicle tires; door panels for vehicles; 
seat belts for vehicles; vehicle seats; child restraints for 
vehicle seats; safety seats for children for automobiles; 
door panels for land vehicles; roof panels for land 
vehicles; convertible tops for automobiles; remote 
control vehicles, other than toys; parts and fittings for 
remote control vehicles, other than toys; tires and inner 
tubes of tires for remote control vehicles, other than 
toys; carrier tricycles and their parts and fittings; tires 
and inner tubes of tires for carrier tricycles; rickshaws 
and their parts and fittings; tires and inner tubes of tires 
for rickshaws; sleighs and their parts and fittings; sleds 
[vehicles] and their parts and fittings; trolleys and their 
parts and fittings; tires and inner tubes of tires for 
trolleys; carts and their parts and fittings; tires and inner 
tubes of tires for carts; horse drawn carriages and their 
parts and fittings; tires and inner tubes of tires for horse 
drawn carriages; bicycle trailers and their parts and 
fittings; tires and inner tubes of tires for bicycle trailers; 
shopping carts and their parts and fittings; tires and 
inner tubes of tires for shopping carts; tires and inner 
tubes of tires for rollator; wheelchairs and their parts 
and fittings; tires and inner tubes of tires for 
wheelchairs; baby carriages and their parts and fittings; 
tires and inner tubes of tires for baby carriages; babies' 
buggies and their parts and fittings; tires and inner 
tubes of tires for baby buggies. 

  Klasse 17   Plastic semi-worked products that contains fibers; 
plastic semi-worked products; rubber containing fibers, 
raw or semi-worked; rubber, raw or semi-worked; 
asbestos safety curtains; gaskets; junctions for pipes, 
not of metal; joint packings; floating anti-pollution 
barriers; anti-dazzle films for windows; plastic films 
made of protein, other than for wrapping; plastic film 
other than for wrapping; plastic films for shielding 
ultraviolet rays; fiber made from protein which is 
produced by genetic recombination, not for textile use; 
fiber made from protein, not for textile use; fiber made 
of protein, not for textile use; plastic fibers, not for 
textile use; chemical fiber, not for textile use; elastic 
yarns, not for textile use; fiber thread and yarn made 
from protein which is produced by genetic 
recombination, not for textile use; fiber thread and yarn 
made of protein, not for textile use; chemical fiber yarn 
and thread, not for textile use; electrical insulating 
materials; valves of rubber or vulcanized fiber, not 
including machine elements; washers of rubber or 
vulcanized fiber; rock wool; slag wool; rubber thread 
and covered rubber yarn, not for textile use; insulating 
gloves; rubber cords and laces; industrial packaging 
containers of rubber; rubber stoppers; rubber lids and 
caps for industrial packaging containers; plastic 
sheeting for agricultural purposes; soundproofing 
materials of rock wool, not for building purposes. 

  Klasse 18   Industrial packaging containers of leather; industrial 
packaging containers of imitation leather; leather 
cases; attache cases; suitcases; trunks; card cases, 
notecases; briefcases; wallets; straps for luggage; 
rucksacks; backpacks; rucksacks and backpacks which 
are attachable to a tandem seat of motor bicycles; 
garment carriers or garment bags; shoulder bags; 
gladstone bags; carry-on bags; handbags; Boston 
bags; diaper bags; waist bags; sport bags; tote bags; 
charm bags [omamori-ire]; business card cases; 
shopping bags; purses; key cases; vanity cases [not 
fitted]; umbrellas and their parts; parasols, sun 
umbrellas; beach umbrellas, beach parasols; bags for 
umbrellas; umbrella covers; umbrella handles; metal 
parts of umbrellas; frames for umbrellas; walking sticks; 
canes; metal parts of canes and walking-sticks; 
handles for canes and walking sticks; parts of canes; 
saddlery; harnesses; clothing for domestic pets; leather 
and fur, unworked or semi-worked; synthetic leather; 
imitation leather; rawhides and raw skins; fur; faux fur; 
leather cloth; baby carriers worn on the body. 

  Klasse 20   Loading pallets, not of metal; beehives [hive boxes or 
honeycombs]; hairdresser's chairs; barbers' chairs; 
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valves of plastics, not including machine elements; 
reservoirs, not of metal or masonry; containers for 
transport, not of metal; curtain fittings; metal-substitute 
plastic fasteners; nails, wedges, nuts, screws, tacks, 
bolts, rivets and casters, not of metal; washers, not of 
metal, rubber and vulcanized fiber; tent pegs, not of 
metal; locks, non-electric, not of metal; cushions; 
pillows; mattresses; industrial packaging containers of 
wood, bamboo or plastics; embroidery frames and 
hoops; nameplates and door nameplates, not of metal; 
flagpoles; hand-held flat fans; hand-held folding fans; 
stakes for plants or trees; beds for household pets; dog 
kennels; nesting boxes for small birds; step ladders and 
ladders, not of metal; letter boxes, not of metal or 
masonry; hat hooks, not of metal; hand-held 
supermarket shopping baskets, not of metal; water 
tanks for household purposes, not of metal or masonry; 
hanging boards [Japanese style pegboards using 
positional hooks] ; tool boxes, not of metal; towel 
dispensers, not of metal; furniture; indoor window 
blinds; blinds of reed, rattan or bamboo [sudare]; bead 
curtains for decoration; window shades; wind chimes; 
oriental single panel standing partition [tsuitate]; 
oriental folding partition screens [byoubu] ; benches; 
advertising balloons; upright signboards of wood or 
plastics; decorations of plastic for foodstuffs; coffins; 
funerary urns; household Shinto alters [Kamidana]; 
Buddhist family alters [Butsudan]; lecterns; cradles; 
infant walkers; mannequins; costume display stands; 
sleeping bags for camping; picture frames; plaster 
sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; 
tusks, raw or partly worked material; artificial tusks; 
whalebones; artificial whalebones; shells [unworked or 
partly worked material]; artificial shells [unworked or 
partly worked material]; animal horns; artificial horns; 
ivory, unworked or partly worked material; artificial 
ivory; animal teeth; artificial animal teeth, other than for 
medical or veterinary use; tortoiseshells, unworked or 
partly worked material; artificial tortoiseshells; animal 
bone, unworked or partly worked material; artificial 
animal bone, other than for medical or veterinary use. 

  Klasse 22   Raw fibrous textile materials; silk fibers and raw silk; 
chemical fiber for textile use; raw textile fibers made 
from protein which is produced by genetic 
recombination; raw textile fibers made from protein; raw 
textile fibers made of protein; raw textile fibers; ropes, 
not of metal; chemical fiber cordage; cordage; knitted 
cords; chemical fiber cord; chemical fiber netting; 
netting, not of metal; industrial packaging containers of 
textile; cotton waddings for clothes; hammocks; 
stuffing, not of rubber, plastics, paper or cardboard; 
mountaineering ropes; tents for mountaineering or 
camping; ground cloths; sails for windsurfing; 
tarpaulins, not for ships; tents, not for camping; 
awnings made of reed; awnings; wax ends; cattle hair, 
raccoon dog hair and horsehair [not for textile use, not 
for brushes]; feathers and downs; artificial feathers and 
downs. 

  Klasse 23   Yarns and threads made from protein which is 
produced by genetic recombination, for textile use; 
yarns and threads made from protein, for textile use; 
yarns and threads made of protein, for textile use; 
chemical-fiber threads and yarns for textile use; yarns 
and threads, for textile use; mixed spun thread and 
yarn; silk thread and yarn; thread; knitting yarns made 
from protein which is produced by genetic 
recombination; knitting yarns made from protein; 
knitting yarns made of protein; chemical-fiber threads 
and yarns for knitting; knitting yarns. 

  Klasse 24   Woven fabrics made from protein which is produced 
by genetic recombination; woven fabrics made from 
protein; woven fabrics made of protein; silk fabrics; 
chemical fiber fabrics; woven fabrics; knitted fabrics 
made from protein which is produced by genetic 
recombination; knitted fabrics made from protein; 
knitted fabrics made of protein; knitted fabrics of silk 
yarn; knitted fabrics of chemical-fiber yarn; knitted 
fabrics; felt and non-woven textile fabrics made from 
protein which is produced by genetic recombination; felt 

and non-woven textile fabrics made from protein; felt 
and non-woven textile fabrics made of protein; felt and 
non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof 
cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filtering 
materials of textile; towels of textile; handkerchiefs; 
Japanese general wrapping cloth [furoshiki]; household 
linen; woven textile goods for personal use; mosquito 
nets; bedsheets; futon quilts; futon quilt cases of textile; 
futon ticks, namely, unstuffed futon covers not of paper; 
pillowcases and pillow slips; sheets of textile; mattress 
covers; bed clothes; blankets; table napkins of textile; 
dish towels for drying; shower curtains; banners and 
flags, not of paper; toilet seat covers of textile; seat 
covers of textile; bed covers; loose covers for furniture; 
wall hangings of textile; curtains; table cloths, not of 
paper; table linen of textile; draperies, namely thick 
drop curtains; shrouds, namely sheets for wrapping 
corpses; shrouds for dressing a corpse for funeral 
[kyokatabirakimono]; red-and-white striped curtains; 
black-and-white striped curtains; billiard cloth [baize]; 
labels of cloth; cloth for tatami mat edging ribbons. 

  Klasse 25   Clothing; sleep masks; aprons; mufflers; socks and 
stockings other than special sportswear; puttees and 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves; tabi, namely 
Japanese style socks; tabi covers, namely Japanese 
style socks covers; gloves and mittens as clothing; 
motorcycle gloves; arm sleeves; neckties; neckerchiefs; 
bandanas; thermal supporters as clothing; ear muffs as 
clothing; stockings; leg warmers; cloth bibs; armpit 
sweat-absorbent pads for clothing; armpit sweat-
absorbent pads (underwear); underwear); swimwear; 
swimming caps; headgear for wear; balaclavas; hoods; 
nightcaps; garters; sock suspenders; suspenders; 
waistbands; belts for clothing; footwear, other than 
special footwear for sports; heelpieces for shoes and 
boots; insoles for shoes and boots; shoe soles; inner 
soles for shoes and boots; toe caps, parts of footwear; 
non-slipping devices for footwear; masquerade 
costumes; clothes for sports; wristbands; underwear for 
sports; special footwear for sports; climbing footwear; 
trekking boots; insoles for special footwear for sports; 
soles for special footwear for sports; inner soles for 
special footwear for sports. 

  Klasse 26   Shuttles for making fishing nets; hosiery loom 
needles; needles; eyelets for clothing; tapes, semi-
finished; ribbons; knitted raschel lace fabrics; 
embroidery lace fabrics; tufts and tassels, semi-
finished; braids; knitting sticks; sewing boxes; sewing 
thimbles; pin and needle cushions; boxes for needles; 
armband for holding sleeves; insignias for wear, not of 
precious metal; buckles for clothing; badges for wear, 
not of precious metal; brooches for clothing; bonnet 
pins, not of precious metal; ornamental adhesive 
patches for jackets; brassards; hair ornaments; hair 
bands; hair barrettes; fake hair; wigs; hair nets; buttons; 
beads for handicraft work; snap fasteners; slide 
fasteners and zippers; belt buckles; hooks and eyes; 
hook and pile fastening tapes; artificial flowers; false 
beards; false moustaches; hair curlers, non-electric; 
shoe ornaments, not of precious metal; shoe eyelets; 
shoe laces; metal fasteners for shoes and boots; 
haberdashery, except thread. 

  Klasse 27   Bath mats for wash places; bath mats; Japanese rice 
straw mats [Tatami mats]; Goza rush mats; surface 
facings of tatami mats; bodies of tatami mats; Mushiro 
straw mats; floor coverings; carpets and rugs; mats; 
wall hangings, not of textile; artificial turf; gymnastic 
mats; yoga mats; cases for yoga mats; carpets for 
vehicles. 

  Klasse 28   Fairground ride apparatus; amusement machines, 
automatic and coin-operated; arcade video game 
machines; amusement machines and apparatus for use 
in amusement parks; toys for domestic pets; toys; dolls; 
toy vehicles; toy Christmas trees; decorations for 
Christmas trees; video game machines; go games; 
shogi games, namely Japanese chess; utagaruta, 
namely Japanese playing cards; dice; sugoroku, 
namely Japanese dice games; dice cups; games, 
namely Chinese checkers; chess games; checkers and 
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checker sets; conjuring apparatus; dominoes; playing 
cards; hanafuda, namely Japanese playing cards; mah-
jong; board games; parlor games; games and 
playthings for party; games; sports equipment; 
machines for physical exercises; gloves for games; 
rugby implements; bags especially designed for golf 
clubs; bags especially designed for tennis; bags 
especially designed for tennis rackets; bags especially 
designed for table tennis paddle; bags especially 
designed for badminton rackets; bags especially 
designed for skis; bags especially designed for 
snowboards; bags especially designed for surfboards; 
bags especially for sporting article; cases for tennis 
rackets; cases for table tennis paddle; cases for 
badminton rackets; cases for skis; cases for 
snowboards; cases for surfboards; cases for sporting 
articles; protective paddings, parts of sports suits; 
protectors for sports; hand wraps for athletic use; 
fishing tackle; cases for fishing tackle; gloves for 
fishing; accessories of fishing tackle; fishing lines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375210 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201715131 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.15, GB, 

UK00003185851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Haynes Publishing Group Plc, Sparkford, Nr Yeovil, 

GB-BA227JJ SOMERSET, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 37   Provision of information regarding maintenance, 
servicing and repair of vehicles, machines, machinery 
and engines; consultancy, advisory and information 
services relating to maintenance, servicing and repair 
of vehicles, machines, machinery and engines. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; research, design, development, 
customization, adaptation, updating, upgrading, 
maintenance and repair of computer software; 
computer software support services; technical data 
analysis services; computerised systems analysis of 
data; computer systems analysis; services relating to 
data testing, protection and security; providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for preparing invoices, cost 
estimates, work orders; hosting of digital content; 
programming of software for information and e-
commerce platforms for the internet; hosting of 
platforms, portals, blogs and podcasts; maintenance 
and hosting of on-line web facilities for others; cloud 
computing; software as a service; rental and leasing of 

computer software; database design and development; 
consultancy, advisory and information services in 
connection with all of the aforementioned; hosting of 
weblogs; computerized analysis of data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375214 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201715132 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JET-LUBE, LLC, 930 Whitmore Drive, US-TX75087 

ROCKWALL, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Fibrous, temperature reactive sealant/packing used in 
sealing flanges, valves, and threads in applications 
covering a wide temperature and pressure range; and 
fibrous, temperature reactive gasket sealants for use in 
sealing flanges, threads and valves against steam, 
liquids, gases and chemicals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1375254 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715137 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.25, KR, 

4020170108088 
2017.08.25, KR, 
4020170108089 
2017.08.25, KR, 
4020170108090 
2017.08.25, KR, 
4020170108091 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BPU HOLDINGS CO., LTD., 7th floor, 5, Nonhyeon-ro 
128-gil, KR-GANGNAM-GU SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for information processing, 

namely, data management, development and analysis; 
computer software applications, downloadable; 
computer software, recorded; computer programs 
[downloadable software]; electronic publications, 
downloadable; intercommunication apparatus; 
computer hardware for telecommunications; computer 
peripheral devices; computer programs for searching 
remotely for content on computers and computer 
networks; computers; data processing apparatus; 
smartphones; cameras [photography]; computer search 
engine software; computer software for creating 
searchable databases of information and data; 
communications software for connecting computer 
network users; computer software for the collection, 
editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data and information; downloadable 
electronic publications in the nature of e-magazine in 
the field of computer search engine; downloadable 
electronic publications in the nature of e-magazine in 
the field of big data analysis; computer software for big 
data analysis. 

  Klasse 35   Compilation of information into computer databases; 
computerized file management; consultancy regarding 
advertising communications strategy; dissemination of 
advertising matter; on-line advertising on a computer 
network; systemization of information into computer 
databases; updating and maintenance of data in 
computer databases; on-line advertising on a computer 
network; providing business information via a website; 
business information services; data search in computer 
files for others; business data analysis; business 

management of entertainers; online-data processing 
services; business data search services on the Internet 
for others; data search services in computer files for 
others; business information search services on the 
Internet-based social networks for others; business 
data search services on the Internet-based social 
networks for others; compilation of information into 
computer databases in the field of platform for social 
network services; compilation and systemization of 
information used in electronic transmissions relating to 
social networking. 

  Klasse 38   Transmission of content via the internet; streaming of 
audio and video content over the internet and wireless 
networks; providing access to mobile Internet 
platforms; providing user access to platforms on the 
Internet; internet portal services; providing access to 
databases; providing user access to a global computer 
network; providing internet chatrooms; providing on-line 
chat rooms for social networking; internet broadcasting 
services; providing chat lines utilising the internet; 
computer aided transmission of information and 
images; electronic transmission of data and documents 
via computer terminals and electronic devices; 
message sending via a website; network transmission 
of sounds, images, signals and data; providing 
electronic telecommunication connections; providing 
on-line forums for transmission of messages among 
computer users; providing telecommunication 
connections to the internet or databases; virtual 
chatrooms established via text messaging; providing 
access to online social network services. 

  Klasse 42   Platform as a Service [PaaS]; computer programming; 
computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; hosting of web sites; providing 
search engines for the internet; server hosting; 
maintenance of computer software; data conversion of 
computer programs and data, not physical conversion; 
designing and creating web sites for others; computer 
aided graphic design; consultancy in the field of 
software design; advisory services in the field of 
product development and quality improvement of 
software; data conversion of electronic information; 
database design and development; design of computer 
databases; designing and developing webpages on the 
internet; homepage and webpage design; maintenance 
of software for Internet access; hosting platforms on the 
Internet for delivery of multimedia content. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375257 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715139 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.07, KR, 

4020170114224 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, KR-SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobiles; cars; parts and accessories for 

automobiles; air bags [safety devices for automobiles]; 
bumpers for automobiles; automobile bodies; seat 
covers for automobiles; wheels for automobiles; 
motorcycles; bicycles; automobile tires; shock 
absorbers for automobiles; bearings for land vehicles; 
baby carriages; small wagons for children; 
undercarriages for vehicles; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail; vehicle wheels; engines, motors 
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and brakes for land vehicles; rubber belts for land 
vehicle transmissions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375271 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715141 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.14, AU, 1859172 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KORA Organics by Miranda Kerr Pty Ltd, 9/7 Jubilee 
Avenue, AU-NSW2102 WARRIEWOOD, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; medicinal preparations; 

dietary supplements; nutritional supplements; plant and 
herb extracts (dietary supplements); antioxidants 
(dietary supplements); vitamins; vitamin preparations 
and vitamin supplements; mineral preparations and 
mineral supplements; dietetic foods and beverages 
adapted for medical purposes; vitamin and mineral 
drinks; natural pharmaceutical products; medicinal 
healthcare products; herbal remedies; medicinal and 
pharmaceutical body care preparations including 
cleansers, creams, gels, lotions, sprays, oils, powders, 
balms and elixirs; medicinal and pharmaceutical 
preparations for care of the body, nails, skin, mouth 
and hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375342 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201715151 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SYMBORG, S.L., Avda. Campus de Espinardo, 7 

CEEIM, ES-30100 MURCIA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; soil fertilizers; chemical products for preserving
foods; agricultural chemicals, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; animal or 
vegetable albumen [raw material]; malt albumen; 
iodized albumen; seaweed [fertilizers]; animal albumen 
[raw material]; anti-sprouting products for vegetables; 
expanded clay for hydroponic plant cultivation 

[substrate]; sulfur; bacterial preparations other than for 
medical or veterinary purposes; bactericides for use in 
wine making [chemicals used in wine making]; 
bacteriological preparations other than for medical or 
veterinary use; biological preparations other than for 
medical or veterinary use; biochemical catalysts; 
carbonyls for the protection of plants; casein for 
industrial use; grafting wax for trees; cereal byproducts 
for industrial use; humus top dressing; compost; 
cultures of microorganisms other than for medical or 
veterinary use; enzymes for the food industry; enzymes 
for industrial use; enzyme preparations for industrial 
use; slag [fertilizer]; milk ferments for the food industry; 
milk ferments for industrial use; milk ferments for 
chemical use; ferments for chemical use; fertilizers; 
fertilizers made of fish flour; fertilizing products; 
phosphates [fertilizers]; phosphoric acid; phosphorus; 
chemical additives for fungicides; genes of seeds for 
agricultural production; guano; soot for industrial or 
agricultural use; hormones for hastening the ripening of 
fruit; chemical products for use in horticulture, except 
fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
humus; chemical additives for insecticides; lactose [raw 
material]; lactose for the food industry; lactose for 
industrial use; lecithin [raw material]; lecithin for the 
food industry; lecithin for industrial use; peat pots for 
horticulture; grafting mastic for trees; fillers for tree 
cavities [forestry]; chemicals for protection against 
mildew; nitrogenous fertilizers; pectin for the food 
industry; pectin for industrial use; preparations for 
regulating plant growth; potash; potassium; enzyme 
preparations for the food industry; protein [raw 
material]; chemical preparations for scientific use other 
than for medical or veterinary use; sal ammoniac; salts 
[fertilizers]; seed preserving products; chemical 
products for use in forestry, except fungicides, 
herbicides, insecticides and parasiticides; 
superphosphates [fertilizers]; substrates for soil-free 
growing [agriculture]; agricultural soil; loam; peat 
[fertilizer]; chemical products for protection against vine 
disease. 

  Klasse 5   Pest control products; fungicides, herbicides; 
acaricides; algicides; products for eliminating slugs; 
bacterial poisons; biocides; nutritional supplements; 
fungicides; germicides; herbicides; insect repellent 
incense; insecticides; cedar wood for use as an insect 
repellent; fly killer preparations; sulfur sticks for 
disinfecting; nutritive substances for microorganisms; 
chemical treatment against mildew; mothproofing 
paper; parasiticides; products for destroying parasites; 
pellitory powder; pesticides; products for destroying 
vermin; rat poisons; mice poisons; insect repellents; 
tobacco extracts (insecticides); fumigating sticks; 
chemical products for treating vine disease. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1375350 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201715153 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.16, ES, 3657306 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BODEGA TESALIA SL, Carretera de la Perdiz a las 

Abiertas, Km 3,5 CA -6106, ES-11630 ARCOS DE LA 
FRONTERA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Spanish wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375361 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715156 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.01, AD, 31642 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 NEUCHÂTEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Wired vaporizers for electronic cigarettes and 

electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; 
electronic devices for the inhalation of nicotine-
containing aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in this class; 
devices for extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375362 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715157 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.01, AD, 31590 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, CH-
2000 NEUCHÂTEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Wired vaporizers for electronic cigarettes and 

electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; 
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electronic devices for the inhalation of nicotine-
containing aerosol; oral vaporizing devices for use by 
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smokers' articles for electronic cigarettes; parts and 
fittings for the aforesaid products included in this class; 
devices for extinguishing heated cigarettes and cigars 
as well as heated tobacco sticks; electronic 
rechargeable cigarette cases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375388 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201715167 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.22, FR, 4348099 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375390 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201715168 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHAMPAGNE HENRIOT, 81 rue Coquebert, FR-51100 
REIMS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Sparkling wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375393 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715169 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SYOS, 3 cité de l'Ameublement, FR-75011 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 15   Musical instruments; electronic musical instruments; 

music stands; cases for musical instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375394 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715170 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.25, CH, 707860 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375498 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715189 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.28, EM, 016413882 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Papyrus AB, Kronogårdsgatan 3, SE-43126 
MÖLNDAL, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Bags and articles for packaging, wrapping and 

storage of paper, cardboard or plastics; bags (pouches, 
envelopes) of paper or plastic, for packaging; bags 
made of paper for packaging; boxes of cardboard or 
paper; containers of paper for packaging purposes; 
decorative wrapping paper; industrial packaging 
containers of paper; packaging materials; packing 
cardboard; padded bags of card; paper sacks and 
paper bags; paper boxes; paper shopping bags; 
storage containers made of paper; wrapping materials 
made of paper; wrapping paper; decoration and art 
materials and media; art paper; drawing paper; papers 
for use in the graphic arts industry; papier mâché, 
pencils; photograph stands; plastics for modelling; rice 
paper; rulers; sketch boards; paper and cardboard; 
industrial paper and cardboard; bulk paper; corrugated 
board; honeycomb paper; ivory manilaboard; linerboard 
for corrugated cardboard; offset paper; offset printing 
paper for pamphlets; acid-resistant paper; adhesive 
paper; advertisement boards of paper or cardboard; 
broadsheets of paper; business card paper [semi-
finished]; carbon paper; carbon paper; carbonless 
copying paper; paperboard; cardboard made from 
paper mulberry (senkasi); cellophane paper; coated 
paper; colorboard [colored paperboard]; digital printing 
paper; directory paper; electrocardiograph paper; 
facsimile transmission paper; fiber paper; fine paper; 
folios; glassine paper; graph paper; gummed paper; 
heat sensitive paper; heat transfer paper; imitation 
leather paper; india paper; laser printing paper; letter 
paper [finished products]; lining paper; luminous paper; 
masking paper; mulch paper; opaque paper; paper; 
paper cake decorations; paper containing mica; paper 
for bags and sacks; paper rolls for calculating 
machines; paper sheets (stationery); paper sheets for 
note taking; photocopy paper; paper stock; proofing 
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paper; recycled paper; reel paper for printers; ruled 
paper [finished products]; stencil paper [mimeograph 
paper]; semi-processed paper; signboards of paper or 
cardboard; silver paper; synthetic paper; typewriter 
paper; wood pulp board (stationery); wood pulp paper; 
xerographic paper; printed matter; advertising signs of 
cardboard; advertising signs of paper; christmas cards; 
printed gift vouchers, not encoded; greeting cards; 
placards of cardboard; stationery and educational 
supplies; adhesive labels; adhesive note pads; 
adhesive note paper; adhesive pads [stationery]; 
copying paper; correspondence cards; envelope paper; 
envelopes [stationery]; envelopes [stationery]; headed 
notepaper; labels of paper; note cards; note pads; 
memo boards and magnetic boards; notebook paper; 
sketch pads; office paper stationery; instruments for 
drawing; spiral-bound notebooks; writing materials; 
writing paper; writing paper holders; writing stationery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375499 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715190 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.02, EM, 16312043 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OptiGroup AB, Box 1004, SE-43126 MÖLNDAL, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Preparation, publication and dissemination of publicity 
texts and advertising material; sales promotion; design 
and updating of advertising material; the bringing 
together of a variety of goods, customer information 
and e-commerce, wholesaling, retailing and sale of 
cleaning materials, including cleaning implements, 
chemical products, cleaning trolleys, vacuum cleaners 
and cleaning machines, products for floor sanding 
including floor oils, floor lacquers, hard-wax oils, 
abrasive paper, floor sanding and polishing machines, 
products for graffiti removal including coatings for 
protection against graffiti and graffiti removers, floor 
care chemicals, entrance mats, hygienic paper and 
wiping paper including skincare products, gloves and 
protective clothing, first aid and dressings, stationery 
and office paper, disposable articles including cups, 
plates, cutlery, moulds, napkins and candles, bags and 
sacks, packaging including corrugated cardboard, 
packaging materials, packaging tape, closure articles, 
stretch film and securing of goods on pallets, work 
clothing and promotional clothing, ready-made clothing, 
shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375532 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715192 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the wording "HiPRO" in designed 

font, and the wording "HiPRO" is placed on the black 
background. 

(730) Innehaver: 
 HIPRO POLYMER MATERIALS (JIANGSU) CO., LTD, 

North Industrial District (Nancao Village), Wanshi 
Town, Yixing City, CN-214000 JIANGSU PROVINCE, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Dyes; color masterbatch in the nature of concentrated 

mixture of pigments; lacquers; varnishes; coatings 
[paints]; thinners for lacquers and paints; silver paste; 
paints; protective preparations for metals; mastic 
[natural resin]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375536 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715193 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.24, EM, 016277154 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ECP Group Oy, Uranuksenkuja 2 A, FI-01480 VANDA, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Flue gas cleaning apparatus; power filters for flue gas 

cleaning apparatus; air filtering installations; air filters 
for use as dust arrestants in industrial processes; dust 
filters [parts of industrial installations]; dust cyclone 
filters [parts of industrial installations]; electrostatic air 
filters; apparatus for cleaning gases; gas scrubbers 
[parts of gas installations]; wet scrubbers; reactors for 
gas-gas reactions for flue gas purification; reactors for 
gas-solids reactions for flue gas purification; air 
purifying units for commercial use; cyclones [air 
purifying apparatus]; electrostatic precipitators for 
cleaning air; electrostatic precipitators for cleaning 
gases. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of power filters 
and flue gas cleaning apparatus. 

  Klasse 42   Measurement services; technological consultancy; 
technological services and design relating thereto. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375542 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715196 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Masentia, Hvidkærvej 41, DK-5250 ODENSE SV, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail or wholesale services for lathes, milling 

machines, spark erosion machines, trueing machines 
and laser machines; retail of wholesale services for 
computer software for lathes, milling machines, spark 
erosion machines, trueing machines and laser 
machines. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of lathes, milling 
machines, spark erosion machines, trueing machines 
and laser machines. 

  Klasse 42   Installation and maintenance of computer software for 
use for lathes, milling machines, spark erosion 
machines, trueing machines and laser machines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375544 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201715197 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.28, LV, M-17-770 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MUD PRODUCTS, SIA, Liela iela 11, LV-3401 

LIEPAJA, Latvia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soap; skin care preparations; hair preparations and 
treatments; body cleaning and beauty care 
preparations; perfumery; hair removal and shaving 
preparations. 

  Klasse 5   Medicated and sanitising soaps and detergents for 
medical purposes; sanitary preparations for medical 
purposes; medicinal ointments; medicinal mud; 
medicated muscle soaks; mud for baths; medicated 
toiletry preparations; medicated hair lotions. 

  Klasse 35   Retail services and sales promotion in relation to 
soap, skin care preparations, hair preparations and 
treatments, body cleaning and beauty care 
preparations, perfumery, hair removal and shaving 
preparations, medicated and sanitising soaps and 
detergents for medical purposes, sanitary preparations 
for medical purposes, medicinal ointments, medicinal 
mud, medicated muscle soaks, mud for baths, 

medicated toiletry preparations, medicated hair lotions.
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375548 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201715198 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.13, EM, 016604332 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG, Raiffeisenstr. 30, 
DE-89129 LANGENAU, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for dental purposes; 

plasters and materials for dressings for use in dentistry 
and dental surgery; disinfectants for dentists and dental 
clinics; materials for use in dentistry and dental surgery 
for caring for and treating oral wounds and wound 
cavities; material for stopping teeth, dental wax. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375559 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715202 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.12, DE, 30 2017 100 

279 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PM-International AG, 15, Wäistrooss, LU-5445 
SCHENGEN, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Food supplements; nutritional supplements in the form 

of tablets, capsules, powder, pastes, granules, bars, 
gels or in liquid form. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1375696 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715220 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, PL, Z.467857 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the word "DELLIGENT" 

written in red letter "D" and in black letters "ELLIGENT 
with the figurative symbol of the black arrow 
strikethrough the letters "DE". 

(730) Innehaver: 
 CAROCELLE SPÓLKA AKCYJNA, Slominiskiego 

15/509, PL-00-195 WARSZAWA, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceuticals and natural remedies, dietetic foods 
adapted for medical purposes, dietary supplements, 
nutraceuticals for use as dietary supplements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375724 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715224 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 This trademark consists of a device on the left and the 

word "SINOBOOM" in stylized lettering on the right. 
(730) Innehaver: 

 Hunan Sinoboom Heavy Industry Co., Ltd, No. 128, 
East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industrial 
Park, CN-CHANGSHA, HUNAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Lifts, other than ski-lifts; elevating apparatus; lifting 

apparatus; lift operating apparatus; hoists; handling 
apparatus for loading and unloading; belt conveyors; 
bulldozers; extractors for mines; mixers [machines]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375726 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715225 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MOTOHOUSE CO.,LTD, 14-30, Sumiyoshicho 5-

chome, JP-446-0072 ANJYO-SHI, AICHI-KEN, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Radiator core guards for motors or engines; ignition 

coils [engine parts]; motor or engine mufflers; motor or 
engine radiators; motor or engine silencers. 

  Klasse 12   Motorcycle brake cylinders; motorcycle brake levers; 
motorcycle brake calipers; motorcycle brake caliper 
brackets; motorcycle brake pads; motorcycle brake or 
clutch hoses; motorcycle clutch cylinders; motorcycle 
clutch levers; motorcycle clutch release hardware; 
motorcycle clutch plates; motorcycle suspension 
springs; motorcycle suspension initial adjustors; 
motorcycle low-down link plate kits; motorcycle swing 
arms; axle shafts for land vehicles; sprockets for land 
vehicles; chains for land vehicles; motorcycle 
handlebar end sliders; motorcycle license plate 
retainers; motorcycle turn signal retainers; motorcycle 
turn signals; motorcycle engine covers; engine hanger 
kits; motorcycle covers; motorcycle side view mirrors; 
motorcycle rear view mirrors; motorcycle shifter linkage 
rods; motorcycle cylinder caps; motorcycle cowls; 
motorcycle back steps (rear footrest); motorcycle 
engine oil caps; motorcycle suspensions; motorcycle 
frame sliders; motorcycle handlebars; motorcycle 
wheels; motorcycle stands. 

  Klasse 25   Motorcycle raincoat suits (wear); rain suits (wear); 
motorcycle gloves; gloves (wear); motorcycle leather or 
imitation leatherwear; leather or imitation leatherwear; 
motorcycle wear; clothing; socks and stockings; hats 
and caps; t-shirts; trousers, pants, and slacks; 
motorcycle jackets; jackets (wear); motorcycle shoes 
and boots, other than those special for racing; shoes 
and boots, other than those special for sports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375750 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201715226 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.12, US, 87448162 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek 
Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Medical services in the nature of medical analysis and 

diagnosis; genetic analysis and reporting services for 
medical purposes; nucleic acid sequencing and 
analysis services for medical purposes; genome 
sequencing and analysis services for medical 
purposes; DNA screening for medical purposes; 
providing information in the field of DNA sequencing 
and genomics for medical purposes; consultation in the 
field of medicine, health and pharmaceuticals; medical 
testing for diagnostic purposes in the field of human 
cancer; DNA and polynucleic acid testing services for 
medical diagnostic services; conducting medical tests 
to diagnose diseases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1375765 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715227 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.03, US, 87396561 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RChain Cooperative, 12345 Lake City Way NE, #2032, 
US-WA98125 SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Design and development of computer software for 

decentralized computing using blockchain technology. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375957 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715427 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.20, EM, 017010778 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12, IT-

40019 SANT' AGATA BOLOGNESE (BO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Cars; electric cars; automobile tires [tyres]; spray 
prevention flaps for vehicles; automobile hoods; 
steering wheels for vehicles; anti-theft devices for 
vehicles; bumpers for automobiles; horns for motor 
cars; automobile bodies; car seats; automobile 
engines; motor racing cars; automobile chassis; shock 
absorbers for automobiles; upholstery for automobiles; 
electric motors for motor cars; self-driving cars; wheel 
rims [for automobiles]; automobiles and structural parts 
therefor; racing seats for automobiles; interior trim parts 
of automobiles; automatic gearboxes for motor cars; 
gear shifts for automobiles; powerboats; cycle cars; 
bicycles; electric vehicles; hybrid cars; brakes for motor 
cars; disc brake pads for land vehicles; spoilers for 
vehicles; spoilers for water vehicles; spoilers for land 
vehicles; air flow spoilers for vehicles; spoilers for air 
vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375999 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201715432 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.22, GB, 

UK00003232821 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mergermarket Limited, 10 Queen Street Place, GB-
EC4R1BE LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic publications; digital media and recordings; 

electronic books; downloadable electronic publications; 
downloadable digital media and recordings; 
electronically recorded data; databases; all of the 
aforesaid concerning financial news, information and 
analysis or business news, information and analysis. 

  Klasse 35   Business analysis, research and information services; 
commercial information agency services; compilation of 
business statistics and commercial information; 
provision of business statistical information; provision of 
computerised business information data; economic 
information services for business purposes; provision of 
on-line business and commercial information; 
information and expert opinions relating to companies 
and business; preparation and compilation of business 
and commercial reports and information; opinion polling 
services; compilation and systemisation of information 
into computer databases; computerised file managing; 
document reproduction; arranging newspapers and 
magazine subscriptions for others; news clipping 
services; publication of publicity texts; marketing 
research and marketing studies; data retrieval services; 
arranging and conducting exhibitions, seminars, 
conferences, congresses, conventions and trade shows 
for business and commercial purposes; business 
consultancy services; advertising; event marketing; 
information and advisory services relating to all the 
aforementioned services; all of the aforesaid services 
also provided online via the Internet or by 
telecommunication and/or electronic means including 
computer databases. 

  Klasse 36   Financial affairs; financial research, analysis, 
forecasting and advisory services; financial information; 
financial information relating to mergers, acquisitions, 
corporate transactions, debt finance, debt trading and 
debt issuance; financial information evaluation, 
appraisal, forecasting and reporting; preparation of 
financial reports and analysis; economic and financial 
research services; investment information; provision of 
pension information; provision of credit information; 
providing securities market information; collection of 
financial information; stocks and shares information 
services; foreign exchange information services; 
information services relating to financial business 
appraisals; information services relating to finance; 
information services relating to bonds; financial 
information services relating to financial bond markets; 
information services relating to securities; information 
services relating to banking; provision of pricing 
information about commodities; financial information 
services relating to individuals; financial information 
services relating to currencies; financial information 
services relating to infrastructure investment; providing 
information regarding publicly traded investments; 
provision of pricing information about money market 
rates; providing information, consultancy and advice in 
the field of financial valuation; information and advisory 
services concerning or relating to all of the aforesaid 
services; all of the aforesaid services also provided 
online via the Internet or by telecommunication and/or 
electronic means including computer databases. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376009 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201715434 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.16, BX, 1350461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salesgroup, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Industrieweg 122 Bus, BE-9032 
WONDELGEM, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Entertainment; sporting activities; team building 

(instruction); organisation of sport events; rental of 
sports facilities and inflatable structures for recreational 
or sporting use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376016 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715435 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LIONESSE USA INC., 1920 EAST HALLANDALE 
BEACH BLVD, SUITE 906, US-FL33009 
HALLANDALE BEACH, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   After shave lotions; after-shave creams; after-shave 

lotions; age spot reducing creams; anti-aging cleanser; 
anti-aging cream; anti-aging creams; anti-aging 
moisturizer; anti-aging toner; anti-wrinkle cream; anti-
wrinkle creams; beauty creams; beauty creams for 
body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; 
beauty serums; body butter; body cream; body creams; 
body lotion; body lotions; body mask cream; body mask 
lotion; body scrub; boot cream; cleansing creams; 
cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; 
cosmetic masks; cosmetic preparations, namely, 
firming creams; cosmetic preparations, namely, firming 
lotions; cosmetics in the form of milks, lotions and 
emulsions; eye cream; eye gels; eye lotions; face and 
body beauty creams; face and body creams; face and 
body lotions; face creams; face creams for cosmetic 
use; face milk and lotions; facial beauty masks; facial 
cream; facial creams; facial lotion; facial masks; facial 
scrubs; foot scrubs; gel eye masks; hand cream; hand 
creams; hand lotions; hand scrubs; make-up removing 
lotions; make-up removing milk, gel, lotions and 
creams; massage lotions; moisturizing creams; nail 
buffing preparations; nail care preparations; nail care 
preparations, namely, nail softeners; night cream; non-
medicated anti-aging serum; non-medicated foot 
cream; non-medicated skin creams; scented body 
lotions and creams; shea butter for cosmetic purposes; 
skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; skin cleansing cream; skin 
cream; skin creams; skin masks; skin moisturizer 

masks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376025 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201715436 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of ten letters of "K, I, T, C, H, E, N, 

D, A, O". 
(730) Innehaver: 

 Power Source Industries Co., Ltd., 61 Yudong 1st 
Road, Dongcheng, Yangdong, CN-YANGJIANG 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Food processors, electric; mixing machines; kitchen 

machines, electric; dishwashers; crushing machines; 
food preparation machines, electromechanical; knives, 
electric. 

  Klasse 8   Blade sharpening instruments; scissors; instruments 
and tools for skinning animals; tongs; knives; nail 
clippers, electric or non-electric; mincing knives [hand 
tools]; table cutlery [knives, forks and spoons]; garden 
tools, hand-operated; hammers [hand tools]. 

  Klasse 9   Time recording apparatus; gauges; eyeglasses; 
weighing machines; signal lanterns; loudspeakers; 
weighing apparatus and instruments; measuring 
apparatus. 

  Klasse 11   Lighting apparatus and installations; cooling 
installations and machines; heating installations; 
structural plates for ovens; cooking apparatus and 
installations; roasting spits; grills [cooking appliances]; 
disinfectant apparatus; ventilation [air-conditioning] 
installations and apparatus. 

  Klasse 20   Cupboards; rattan; casks, not of metal; decorations of 
plastic for foodstuffs; plate racks; bamboo; sideboards; 
chopping blocks [tables]. 

  Klasse 21   Containers for household or kitchen use; cutting 
boards for the kitchen; kitchen utensils; cleaning 
instruments, hand-operated; cooking pots; drinking 
vessels; gloves for household purposes; cookery molds 
[moulds]; ceramics for household purposes; liqueur 
sets; toothpick holders. 

  Klasse 24   Fabric; covers [loose] for furniture; table napkins of 
textile. 

  Klasse 25   Clothing; hats; shoes; aprons [clothing]; gloves 
[clothing]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376029 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201715437 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.15, GB, 

UK00003250460 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BWA Water Additives UK Limited, 2 Brightgate Way, 
GB-M320TB MANCHESTER GREATER 
MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for use in industry. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376031 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201715438 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.20, IE, 2017/02065 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited, Fifth Floor, 
Waterloo Exchange, Waterloo Road, IE-DUBLIN 4, 
Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations acting on the central 

nervous system. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376077 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715444 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.12, GB, 

UK00003256093 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 A black letter 'N' on a gold background. 

(730) Innehaver: 
 Nyetimber Limited, Nyetimber Vineyard, Gay Street, 

West Chiltington, GB-RH202HH WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Sparkling wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376087 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201715447 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.17, DK, VA 2016 

01240 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fiberline Composites A/S, Barmstedt Allé 5, DK-5500 
MIDDELFART, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Building materials [not of metal], construction 

materials [not of metal]; building panels [not of metal]; 
cladding, not of metal, for building; non-metal roof 
coverings; wall claddings, not of metal, for building; 
building panels, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376296 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715476 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.05, US, 87399565 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a sequence of connected right 
pointing arrows. 

(730) Innehaver: 
 Neurocrine Biosciences Inc, 12790 El Camino Real, 

US-CA92130 SAN DIEGO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological and psychiatric diseases and disorders, 
tardive dyskinesia, tourette syndrome, dystonia, 
movement disorders, and tics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376324 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201715482 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.28, AU, 1876610 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KORA Organics by Miranda Kerr Pty Ltd, 9/7 Jubilee 
Avenue, AU-NSW2102 WARRIEWOOD, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps and cosmetics, including skin care, hair care, 

body care, and make-up products; essential oils; hair 
lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; medicinal preparations; 
dietary supplements; nutritional supplements; plant and 
herb extracts (dietary supplements); antioxidants 
(dietary supplements); vitamins; vitamin preparations 
and vitamin supplements; mineral preparations and 
mineral supplements; dietetic foods and beverages 
adapted for medical purposes; vitamin and mineral 
drinks; natural pharmaceutical products; medicinal 
healthcare products; herbal remedies; medicinal and 
pharmaceutical body care preparations including 
cleansers, creams, gels, lotions, sprays, oils, powders, 
balms and elixirs; medicinal and pharmaceutical 
preparations for care of the body, nails, skin, mouth 
and hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1376335 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715484 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, GB, 

UK00003533134 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seismic Apparition GmbH, Weinbergstrasse 31, CH-
8006 ZURICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, technological and data processing 

apparatus and instruments for the acquisition, 
processing and imaging of seismic and geophysical 
data. 

  Klasse 42   Seismic data analysis services, geophysical research 
services for data acquisition and processing, design 
and implementation of data processing and acquisition 
systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376337 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715485 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

TiSO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The standard symbols are used in the image. 
(730) Innehaver: 

 VOLODYMYR MAZOVER, Leskova Street 1 A, Flat 56, 
UA-01004 KYIV, Ukraina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys, ores; metal 

materials for building and construction; transportable 
buildings of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware; metal 
containers for storage or transport; safes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376338 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201715486 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.14, JP, 2017-106050 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as 

SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4-
chome, Chuo-ku, JP-104-8110 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Personal digital assistants in the shape of watches, 

namely smartwatches; computer software applications 
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for smartwatches, downloadable; computer software for 
smartwatches, recorded; smartphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376339 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715487 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.29, BX, 1354641 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Barú NV, Industrielaan 4, BE-3590 DIEPENBEEK, 

Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Chocolate products, excluding chocolate spreads. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376340 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201715488 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.26, JP, 2017-058959 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 yui Creates Co., Ltd., 5-15-2, Jingumae, Shibuya-ku, 
JP-150-0001 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry, except for semi-wrought precious stones and 

their imitations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376341 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201715489 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.13, GB, 

UK00003237126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 gogglesoc Limited, 3 Hale Gardens, GB-W39SG 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective cover for eye wear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376346 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715490 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.27, PT, 581427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMORIM REVESTIMENTOS, SA., Rua do Ribeirinho, 
202, PT-4535-907 SÃO PAIO DE OLEIROS, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Parquet wood flooring; parquet flooring and parquet 

boards; parquet of wood; parquet flooring made of cork; 
laminates of non-metallic materials for building; non-
metal laminate flooring. 

  Klasse 27   Floor coverings; cork sheets (materials for covering 
existing floors); floor covering materials for existing 
floors; vinyl floor coverings; carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors; floor coverings for existing floors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376354 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715491 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sandvik Intellectual Property AB, SE-81181 
SANDVIKEN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data processing equipment and electronic devices for 

collecting, processing, transmitting and storing data 
relating to the operation, condition, and location of 
mining and construction equipment and vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376362 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201715493 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.05, EM, 016558017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

Nokia Solutions and Networks OY, Karaportti 3, FI-
02610 ESBO, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Telecommunication equipment, namely optical 

network terminals (ONTs), optical network units 
(ONUs), digital subscriber line access multiplexers 
(DSLAMs), network access nodes, and residential 
gateways; telecommunication software, namely 
software for software-defined networking (SDN) and 
network functions virtualization (NFV). 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

(111) Int.reg.nr: 1376376 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715494 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

Oak Creek Management, LLC, 21328 Hart Street, US-
CA91303 CANOGA PARK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Nuts with flavored coating, namely, flavored nuts and 

candied nuts. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

(111) Int.reg.nr: 1376394 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201715495 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.29, SI, Z-201770395 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Smarjeska 
cesta 6, SI-8000 NOVO MESTO, Slovenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Veterinary preparations. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

(111) Int.reg.nr: 1376398 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201715497 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.05, DE, 30 2017 008 

621 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, DE-40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated preparations for caring, cleaning, 

fixing, styling and perming the hair. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

(111) Int.reg.nr: 1376412 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715498 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.14, DE, 30 2017 023 

259 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing access to platforms on the internet. 
  Klasse 44   Providing information relating to therapeutic properties 

of pharmaceutical substances, chemicals and biologics, 
supplied via a global communication network. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 

(111) Int.reg.nr: 1376413 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715499 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.15, DE, 30 2017 023 

304 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing access to platforms on the internet. 
  Klasse 44   Providing information relating to therapeutic properties 

of pharmaceutical substances, chemicals and biologics, 
supplied via a global communication network. 

Besluttet gjeldende dato i Norge: 
2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376414 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715500 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.13, DE, 30 2017 022 

851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Boehringer Ingelheim International GmbH, DE-55218 
INGELHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing access to platforms on the internet. 
  Klasse 44   Providing information relating to therapeutic properties 

of pharmaceutical substances, chemicals and biologics, 
supplied via a global communication network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376423 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715502 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
edible oils and fats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376425 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715504 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376426 
(151) Int.reg.dato: 2016.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715505 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PATANJALI AYURVED LIMITED, d-38 industrial area, 

IN-249401 HARIDWAR, India 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376433 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715508 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The word TREKU in capital letters, the vowel E 

symbolized by three horizontal stripes. 
(730) Innehaver: 

 ALTREKU HOLDING, S.L., Urteta Bidea, s/n, Nueva 
Zona Industrial, ES-20800 ZARAUZ, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376451 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715510 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.24, FR, 4348704 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISIS PHARMA GmbH, Bahnhofstrasse 12, CH-3900 
BRIG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics for the skin; skin care and treatment 

preparations; moisturizers, emollients, scrubs, masks, 
lotions, creams for the skin; milks for skin care; skin 
cleansers and toners; skin make-up; skin care oils 
other than for medical use; cosmetic preparations for 
protecting the skin from sunstroke and the effects of 
aging; skin care compounds other than for medical use; 
anti-wrinkle products for skin care; anti-aging skin care 
preparations; anti-aging moisturizers for cosmetic use. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and medicinal products, preparations, 
creams and lotions for skin care and protection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376463 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715511 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.07, CH, 706728 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daniel WALDMANN, Agiou Andreou Str. 223 Columbia 
Plaza, Townhouse 5, CY-3036 LIMASSOL, Kypros 
D.W. DEVELOPPEMENT SARL, Rte d'Ollon 57, CH-
1860 AIGLE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, precious and 

semi-precious stones; timepieces and chronometric 
instruments. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; 
luggage and transport bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, 
leashes and clothing for animals. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376474 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715512 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706679 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376475 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715513 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706680 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376476 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715514 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706681 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376477 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715515 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706682 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376478 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201715516 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706683 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376479 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715517 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376480 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715518 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706724 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376481 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715519 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706734 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376482 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201715520 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.24, CH, 706735 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376483 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201715521 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LUTTI, ZI De Ravennes Les Francs, Avenue Albert 

Calmette, FR-59910 BONDUES, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery products, edible ices; 
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; sandwiches, pizzas; pancakes; biscuits, 
cookies; cakes; rusks; sugar confectionery; chocolate; 
beverages based on cocoa, coffee, chocolate or tea. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376488 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201715523 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.24, FR, 4348851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 

Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Handbags, backpacks, traveling bags, briefcases, 
beggar's bags, wallets, purses, card cases (wallets), 
key cases (leatherware), traveling sets (empty), kits 
intended to hold toiletry products (empty), clutch bags 
(evening handbags). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376494 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715524 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.16, FR, 4369282 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International, 147 rue de Paris, FR-94220 
CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical goods; spectacles (optics); sunglasses; 

goggles for sports; spectacle frames; ophthalmic 
lenses; spectacle lenses, including organic (plastic) 
lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarized lenses, filtering 
lenses, tinted lenses, colored lenses, light-sensitive 
lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated 
lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses; 
blanks for spectacle lenses; semi-finished blanks for 
spectacle lenses; contact lenses; cases for spectacle 
lenses; cases for ophthalmic lenses; spectacle cases; 
cords and chains for spectacles. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals; information and advice 
in the field of ophthalmic optics; information and advice 
relating to eye protection, to vision correction and visual 
comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376501 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715526 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.10.06, EM, 017305053 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANOFI, 54 rue La Boétie, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376519 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201715529 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.15, SG, 

40201711257Y 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TENX PTE. LTD., 8 Eu Tong Sen Street, #24-89/90 
The Central, SG-059818 SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Money counting and sorting machines; data 
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processing apparatus; computer programmes 
[programs], recorded; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices; computer 
software, recorded; encoded magnetic cards; magnetic 
data media; magnetic encoders; readers [data 
processing equipment]; safety restraints, other than for 
vehicle seats and sports equipment; scanners [data 
processing equipment]; diagnostic apparatus, not for 
medical purposes; integrated circuit cards [smart 
cards]; electronic publications, downloadable; computer 
programs [downloadable software]; automated teller 
machines [ATM]; encoded identification bracelets, 
magnetic; computer software applications, 
downloadable; encoded key cards; security tokens 
[encryption devices]. 

  Klasse 35   Compilation of information into computer databases; 
systemization of information into computer databases; 
commercial intermediation services; providing business 
information via a web site. 

  Klasse 36   Brokerage; financial customs brokerage services; 
exchanging money; clearing, financial; clearing-houses, 
financial; loans [financing]; financing services; financial 
management; savings bank services; processing of 
credit card payments; processing of debit card 
payments; electronic funds transfer; financial 
information; issuance of tokens of value; deposits of 
valuables; issuance of credit cards; retirement payment 
services; online banking; lending against security; 
provident fund services; providing financial information 
via a web site; financial management of reimbursement 
payments for others; investment of funds; stocks and 
bonds brokerage; providing rebates at participating 
establishments of others through use of a membership 
card. 

  Klasse 42   Computer programming; computer software design; 
updating of computer software; research and 
development of new products for others; computer 
system analysis; computer system design; conversion 
of data or documents from physical to electronic media; 
conversion of computer programs and data, other than 
physical conversion; monitoring of computer systems 
by remote access; providing information on computer 
technology and programming via a web site; outsource 
service providers in the field of information technology; 
data encryption services; electronic monitoring of credit 
card activity to detect fraud via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376534 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201715531 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.12, PL, Z.472818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 Letters of white color with black edging; under the 

wording CASTLE AND HEART, there is a straight line 
that crosses the word OF. 

(730) Innehaver: 
 7levels S.A., al. plk. Beliny-Prazmowskiego 69/1A, PL-

31-514 CRACOW, Polen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Video games [computer games] in the form of 
computer programs recorded on data carriers; video 

games on disc [computer software]; programmed video 
games contained on cartridges [software]; musical 
sound recordings; games software; audio discs; 
recorded computer game software; sound recording 
carriers; sound projectors; sound recorders; sound 
records; animated cartoons; films, exposed; computer 
gaming software; game software; recorded computer 
game programs; recorded computer game software; 
computer programs for video and computer games; 
computer video game software; downloadable 
electronic game programs; interactive multimedia 
computer game programs. 

  Klasse 41   Film editing; production of cinematographic films; film 
distribution; entertainment by film. 

  Klasse 42   Programming of computer animations; computer 
graphics design services; design of computer game 
software; development of computer game software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376541 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201715532 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 El Coto de Rioja SA, Camino Viejo de Logroño S/N, 

ES-01320 OYON (ARABA/ÁLAVA), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376542 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201715533 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BODEGAS ALMANSEÑAS, S.L., Ctra. Alpera CM 

3201 km 96,6, ES-02640 ALMANSA, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376556 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715535 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, CH, 701441 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 XData Financial Services SA, Avenue de Rhodanie 48, 

CH-1007 LAUSANNE, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Provision of financial information online from a 
computer database or a global communication network.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376557 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201715536 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kid Kreations Ltd, Swallow Barn, Blithbury Road, GB-
WS153HJ RUGELEY, STAFFORDSHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Baby dolls, clothing for baby dolls and accessories for 

baby dolls. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376561 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715537 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.09, DE, 30 2016 105 

327 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, 
Würzburger Strasse 181, DE-90766 FÜRTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Motorcyclists' goggles; ski goggles; sports spectacles; 

sunglasses; cycling glasses; golf glasses; shooting 
glasses; riding glasses; diving goggles; swimming 
goggles; reading eyeglasses; goggles for Industrial 
safety; laser protection goggles; spectacles (optics); 
spectacle frames and lenses; spectacle glasses of 
plastic; spectacle cases; apparatus and instruments for 
protection against laser radiation, namely laser 
protection windows and laser protection curtains; 
optical filters; optical apparatus for measurement, 
optical instruments for measurement; magnifying 
glasses; industrial safety helmets, protective helmets 
for motorcyclists, for cyclists, for skiers, for ski jumpers, 
for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, 
for inline skaters, for snowboarders, for canoeists, for 
hang gliders, for paragliders; sports helmets; helmets 
for alpine sports, helmets for horse riding; face 
protection visors for workers, protective shields for 
workers, in particular protective shields for welding; 
protective work shoes; safety clothing for workers; 
safety clothing for workers in the form of laser 
protection textiles; protective work gloves; respirators, 
other than for artificial respiration, in particular 
respiratory masks and respiratory apparatus for 
workers; fall-prevention apparatus for workers, namely 
safety nets, safety tarpaulins, safety signals in the form 
of luminous or mechanical signalling systems, 
mechanical safety signs, restraining belts in particular 
integrated into safety clothing for workers, safety belts 
in particular integrated into safety clothing for workers, 
seat belts in particular integrated into safety clothing for 
workers, safety vests, stay ropes, safety belt straps, 
safety belt straps with integrated shock absorbers, 
energy absorbers for fall-prevention apparatus, fall 
limiters, lanyard lifelines, safety ropes, fall arresters for 
safety equipment; parts of the aforementioned goods. 

  Klasse 10   Ear plugs for noise reduction; hearing protectors; 
hearing protection headsets for noise reduction; noise 
protecting ear caps. 

  Klasse 25   Clothing and shoes, in particular boots, golf shoes, 
gloves, riding gloves, stockings; insoles, impact and 
shock-absorbing insoles. 

  Klasse 28   Body protectors for motorcyclists, for cyclists, for 
skiers, for snowboarders, for bobsledders, for 
tobogganers, for skeleton racers, for inline skaters, for 
equestrians. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376570 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201715539 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.11, EM, 016706251 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; fittings 
of metal for furniture; metallic mountings. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; mouse pads; stands for 
computer equipment; computer mouse; wireless 
computer mice; wireless headsets; telephone headsets; 
virtual reality headset; holders for headsets; keyboards; 
keyboard terminals; wireless keypads; computer 
keyboards; computer housings; cabinets adapted to 
hold computers; hook switches; virtual reality headsets; 
electric cables and wires; power cables; electronic 
cables; connection blocks [electric cable]; insulated 
electrical cables; fiber optic cables; ethernet cables; 
electricity conduits; electric cords; computer cabling; 
computer components and parts; computer; computer 
discs; computer chips; computer screens; computer 
modules; computer hardware; computer software; 
computer chipsets; firmware; computer systems; 
computer hardware for games and gaming; computer 
software for the administration of on-line games and 
gaming; games software; games software for use with 
video game consoles; electronic game software for 
mobile phones; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; computer application 
software for mobile telephones; microphone stands; 
camera stands; stands for televisions; tablet covers; 
camera covers; lighting dimmers; computer, mobile 
phones, smart phones and other portable and handheld 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
image and audio files; scratch protectors; protective 
casing and covers for mobile phones, smart phones, 
computers and other portable and handheld electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing text, data, image and audio 
files; holders, cases and covers for mobile phones, 
smart phones, computers and other portable and 
handheld electronic devices for recording, organizing, 

transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
image and audio files; parts, fittings and accessories for 
mobiles phones, smart phones, computers and other 
portable and handheld electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data, image and audio files; wall mountings 
adapted for television monitors; lighting transformers. 

  Klasse 11   Lamp stands; display lighting; lighting lamps; lighting 
fittings; lighting elements; lighting panels; decorative 
lighting; lighting installations; lighting units; electric 
track lighting units; fittings for ornamental lighting 
apparatus; lighting. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging; 
printers' type; printing blocks; desk mats; notebook 
covers; typewriters; office requisites; office requisites, 
except furniture. 

  Klasse 18   Backpacks; backpacks [rucksacks]; bags; wallets. 
  Klasse 20   Furniture; seating furniture; gaming chair; chairs with 

castor wheels; mobile stools [furniture]; drafting chairs; 
office armchairs; tables; computer tables; writing desks; 
mobile writing desks; portable desks; computer 
cabinets [furniture]; racks [furniture]; multiposition 
stands [furniture]; shelf units [furniture]; gaming shelf 
[furniture]; shelf bars (non-metallic -); book stands; 
display stands; reader stands; computer stands; printer 
stands. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); chair mats [under-chair floor protector]; 
non-slip underlays. 

  Klasse 28   Games; playthings; gymnastic and sporting articles; 
decorations for Christmas trees; game consoles; hand 
held units for playing video games; controllers for game 
consoles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376571 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201715540 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, EM, 016149163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OrangeTeK Limited, Coach House Bar Lane, Barton 
Under Needwood, GB-DE138AJ BURTON-ON-TRENT 
STAFFORDSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Traffic guidance apparatus (lighting). 
  Klasse 11   Outdoor lighting, including luminaires for outdoor 

lighting and road/street lights. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376645 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715552 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.16, EM, 016050452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEAUTE RESORT, 8 avenue Jules Ferry, FR-13260 

CASSIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Solid and liquid soaps; essential oils; bath beads and 
salts for cosmetic use; cosmetic products; hair styling 
and hair care products; shaving products; body 
deodorants; oils for cosmetic use; creams for cosmetic 
use, make-up products; nail polish, cleaning products, 
dentifrice, incense, joss sticks, scented woods, 
potpourris; perfumery products, perfumes, eaux de 
parfum, scented water, extracts of flowers, toilet water, 
perfumes for laundry, perfumed sachets, perfumed 
wipes and tissues (perfume), air fragrancing 
preparations, room fragrances, perfumed substances 
for indoor perfume diffusers. 

  Klasse 5   Creams for medical use, dermatological products for 
the body and face, dietetic food and substances for 
medical use, nutritional supplements, food supplements 
for medical use, nutritional substitutes for medical use, 
vitamins and vitamin-based preparations, dietetic 
foodstuffs, meal substitutes, cooked dishes and dietetic 
meals, dietetic beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376650 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201715554 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HERMES ITALIE S.P.A., Via Pisoni, 2, IT-20121 
MILANO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather; imitation leather; handbags; traveling bags; 

backpacks; satchels; school bags; school satchels; 
beach bags; shopping bags; garment bags for travel; 
sports bags; wheeled shopping bags; reusable 
shopping (tote) bags; purses; beggar's bags of leather; 
satchels; overnight bags of leather; bags [envelopes, 
pouches] of leather for packaging; wallets; coin purses, 
other than of precious metal; card cases [wallets]; 

briefcases (document cases); attaché cases; briefcases 
[leatherware]; key cases [leather goods]; trunks 
[luggage]; suitcases; traveling sets; traveling trunks; 
sets and cases intended for toiletry articles [empty]; 
vanity cases; clutch bags [evening handbags]; 
minaudières. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376717 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201715561 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, CH, 701043 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable electronic publications for the 

nutritional evaluation of people; Downloadable 
electronic publications for evaluation of food allergy 
risks in humans; application software for mobile 
telephones, mobile terminals or laptop and office 
computers; Software which can be downloaded via 
smartphones, mobile telephones, mobile terminals or 
other applications for laptop and office computers; 
computer game programs downloaded via the Internet 
[software]; application software for mobile telephones, 
namely software for posting reviews and 
recommendations on the goods and services of others; 
computer software platforms; software for researching 
and extracting information across a computer network; 
e-commerce software enabling users to carry out 
commercial transactions by electronic means via a 
global computer network; compact disks, DVDs and 
other digital recording media. 

  Klasse 35   Provision of information and advice to customers 
online, namely commercial or advertising information 
on goods and services; provision of commercial or 
advertising information on goods and services offline 
and by means of Internet sites, online platforms, 
smartphones, mobile telephones and other mobile 
devices by means of which users can ask questions, 
make comments and recommendations on the goods 
and services of others; provision of product catalogs 
online; retail sale promotion for others by displaying 
coupons online and links enabling access to retail sale, 
including via websites, on-line platforms, mobile 
telephones, smartphones and other mobile apparatus; 
on-line computerized ordering services for others, 
namely purchasing and transaction orders via websites, 
on-line platforms, mobile telephones, smartphones and 
other mobile apparatus; presentation of goods on all 
communication media, for retail sale; advertising; 
advertising on all media, including computer networks, 
in the form of data, texts, images, sounds or any 
combination thereof for the sale of goods and provision 
of information on goods for advertising and sales 
purposes via the Internet; commercial information 
services relating to the location of restaurants and 
stores nearby via mobile telephones, smartphones and 
other means of communication; promotional services in 
the field of entertainment; presentation and grouping of 
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various offers of goods and services via global 
computer networks (the Internet) enabling consumers 
to view them, compare them and buy them 
conveniently. 

  Klasse 42   Scientific research and development services in the 
field of food, dietetics, food allergies and weight 
reduction; provision of Internet platforms (software). 

  Klasse 43   Food and beverage services, services provided by 
hotels, coffee shops, cafés, cafeterias, bars, 
restaurants, self-service restaurants, snack bars, 
canteens; catering services, provision of coffee 
machines; preparation of food, beverages and take-
away food and beverage services; advice relating to 
cooking and culinary recipes from a computer network 
or mobile telephone network via Internet sites, on-line 
platforms, electronic mail or applications; provision of 
interactive information on line on the preparation of 
foodstuffs and beverages, the preparation of meals and 
catering via digital and mobile services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376773 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201715569 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a stylized wording KHPG. 

(730) Innehaver: 
 Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., Ltd., 

No.36, Shuxi Rd., Jinniu District, CN-CHENGDU, 
SICHUAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medicines for human purposes; pharmaceutical 

preparations; crude drugs; Chinese patent medicine; 
biochemical medicines; radioactive medicines; gases 
for medical purposes; disinfectants; solutions for 
contact lenses; dietetic substances adapted for medical 
use; food for babies; depuratives; pesticides; medicines 
for veterinary purposes; disinfectant wipes; dressings, 
medical; teeth filling materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376784 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201715570 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, DE, 30 2017 007 

773 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Black Forest Smile GmbH, Hofwiese 40, DE-79809 
WEILHEIM, Tyskland 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 

preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, cosmetic and beauty preparations, hair 
lotions; dentifrices, especially dentifrices as gel, cream, 
powder, granulate and chewing gum. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery and office requisites, 
except furniture; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' and drawing materials; paintbrushes; 
instructional and teaching materials; plastic sheets, 
films and bags for wrapping and packaging; printers' 
type, printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376785 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715571 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elcometer Limited, Edge Lane, GB-M436BU 
MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers, computer software; computer software for 

database management; data communications 
apparatus; data processing and communications 
software; scientific, electronic inspection instruments; 
apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling and controlling; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376804 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201715573 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, CH, 700740 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, 

Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable electronic publications for nutritional 
evaluation of people; downloadable electronic 
publications for evaluation of food allergy risks in 
humans; application software for mobile telephones, 
mobile terminals or laptop and office computers; 
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software which can be downloaded via smartphones, 
mobile telephones, mobile terminals or other 
applications for laptop and office computers; computer 
game programs downloaded via the Internet [software]; 
application software for mobile telephones, namely 
software for posting reviews and recommendations on 
the goods and services of others; computer software 
platforms; software for researching and extracting 
information across a computer network; e-commerce 
software enabling users to carry out commercial 
transactions by electronic means via a global computer 
network; compact disks, DVDs and other digital 
recording media. 

  Klasse 35   Provision of information and advice to customers 
online, namely commercial or advertising information 
on goods and services; provision of commercial or 
advertising information on goods and services offline 
and by means of Internet sites, online platforms, 
smartphones, mobile telephones and other mobile 
devices by means of which users can ask questions, 
make comments and recommendations on the goods 
and services of others; provision of product catalogs 
online; retail sale promotion for others by displaying 
coupons online and links enabling access to retail sale, 
including via websites, on-line platforms, mobile 
telephones, smartphones and other mobile apparatus; 
on-line computerized ordering services for others, 
namely purchasing and transaction orders via websites, 
on-line platforms, mobile telephones, smartphones and 
other mobile apparatus; presentation of goods on all 
communication media, for retail sale; advertising; 
advertising on all media, including computer networks, 
in the form of data, texts, images, sounds or any 
combination thereof for the sale of goods and provision 
of information on goods for advertising and sales 
purposes via the Internet; commercial information 
services relating to the location of restaurants and 
stores nearby via mobile telephones, smartphones and 
other means of communication; promotional services in 
the field of entertainment; presentation and grouping of 
various offers of goods and services via global 
computer networks (the Internet) enabling consumers 
to view them, compare them and buy them 
conveniently. 

  Klasse 42   Scientific research and development services in the 
field of food, dietetics, food allergies and weight loss; 
provision of Internet platforms (software). 

  Klasse 43   Food and beverage services, services provided by 
hotels, coffee shops, cafés, cafeterias, bars, 
restaurants, self-service restaurants, snack bars, 
canteens; catering services, provision of coffee 
machines; preparation of food, beverages and take-
away food and beverage services; advice relating to 
cooking and culinary recipes from a computer network 
or mobile telephone network via Internet sites, on-line 
platforms, electronic mail or applications; provision of 
interactive information on line on the preparation of 
foodstuffs and beverages, the preparation of meals and 
catering via digital and mobile services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376805 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201715574 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, CH, 700750 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable electronic publications for nutritional 

evaluation of people; Downloadable electronic 
publications for evaluation of food allergy risks in 
humans; application software for mobile telephones, 
mobile terminals or laptop and office computers; 
Software which can be downloaded via smartphones, 
mobile telephones, mobile terminals or other 
applications for laptop and office computers; computer 
game programs downloaded via the Internet [software]; 
application software for mobile telephones, namely 
software for posting reviews and recommendations on 
the goods and services of others; computer software 
platforms; software for researching and extracting 
information across a computer network; e-commerce 
software enabling users to carry out commercial 
transactions by electronic means via a global computer 
network; compact disks, DVDs and other digital 
recording media. 

  Klasse 35   Provision of information and advice to customers 
online, namely commercial or advertising information 
on goods and services; provision of commercial or 
advertising information on goods and services offline 
and by means of Internet sites, online platforms, 
smartphones, mobile telephones and other mobile 
devices by means of which users can ask questions, 
make comments and recommendations on the goods 
and services of others; provision of product catalogs 
online; retail sale promotion for others by displaying 
coupons online and links enabling access to retail sale, 
including via websites, on-line platforms, mobile 
telephones, smartphones and other mobile apparatus; 
on-line computerized ordering services for others, 
namely purchasing and transaction orders via websites, 
on-line platforms, mobile telephones, smartphones and 
other mobile apparatus; presentation of goods on all 
communication media, for retail sale; advertising; 
advertising on all media, including computer networks, 
in the form of data, texts, images, sounds or any 
combination thereof for the sale of goods and provision 
of information on goods for advertising and sales 
purposes via the Internet; commercial information 
services relating to the location of restaurants and 
stores nearby via mobile telephones, smartphones and 
other means of communication; promotional services in 
the field of entertainment; presentation and grouping of 
various offers of goods and services via global 
computer networks (the Internet) enabling consumers 
to view them, compare them and buy them 
conveniently. 

  Klasse 42   Scientific research and development services in the 
field of food, dietetics, food allergies and weight loss; 
provision of Internet platforms (software). 

  Klasse 43   Food and beverage services, services provided by 
hotels, coffee shops, cafés, cafeterias, bars, 
restaurants, self-service restaurants, snack bars, 
canteens; catering services, provision of coffee 
machines; preparation of food, beverages and take-
away food and beverage services; advice relating to 
cooking and culinary recipes from a computer network 
or mobile telephone network via Internet sites, on-line 
platforms, electronic mail or applications; provision of 
interactive information on line on the preparation of 
foodstuffs and beverages, the preparation of meals and 
catering via digital and mobile services. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376834 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201715575 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rivanna Medical LLC, 107 E Water Street, US-
VA22902 CHARLOTTESVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Injection instruments with needles; injection 

instruments without needles; injection needles for 
medical use; injection needles for spinal treatment; 
medical devices and apparatus, namely, ultrasound 
imaging apparatus, scanners and needle guides, and 
parts and fittings therefor; medical image processors; 
medical imaging apparatus; medical imaging apparatus 
for bone and spine imaging and therapy; medical 
imaging apparatus incorporating medical imaging 
software; medical needles and introducers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376882 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201715579 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, DE, 

302017009259 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jürgen Hruschka, Kunigundenstrasse 49, DE-80805 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles, in particular motor vehicles and electric 

vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; 
engines for land vehicles; parts for motor vehicles and 
electric vehicles, as far as included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376902 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201715580 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.13, BX, 1332349 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coöperatie AVEBE U.A., Prins Hendrikplein 20, NL-
9641GK VEENDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Products derived from potatoes, namely starch, potato 

flour, proteins, enzymes and peptides, for industrial 
use; products derived from potatoes, namely proteins, 
enzymes and peptides as an ingredient of food and 
beverages, cosmetics, and packaging; amino acids for 
industrial purposes; potato fibers for addition to 
cosmetics, and packaging products. 

  Klasse 5   Products derived from potatoes, namely proteins, 
enzymes and peptides as an ingredient of health care 
and pharmaceutical products; potato fibers for addition 
to health care and pharmaceutical products. 

  Klasse 30   Potato starch and potato flour for food; starch 
products for food; starch derivatives for food; modified 
starches for food (not medical); starch and potato flour 
as ingredient for food and beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376929 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715584 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.19, EM, 16266694 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Maxamcorp Holding SL, Avenida del Partenón, 16-5ª - 

Campo de las Naciones, ES-28042 MADRID, Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; chemicals used in the explosives 
industry; ammonium nitrate; ammonium nitrate fertilizer; 
nitrates; manures. 

  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; mines [explosives]; detonators; detonating 
plugs; explosive devices; granular explosives; blasting 
compounds; gelatinous explosives; liquid explosives; 
blasting gelatin; initiating explosives; howitzers; 
explosive shells; explosive torpedoes; explosive fuses 
used in mining; blasting paper; detonating caps, other 
than toys; explosive caps; fuses for explosives; fuses 
for explosives, for use in mines; detonating caps, other 
than toys; nitrocellulose explosives; nitrated gun cotton 
[explosives]; nitrate of ammonia explosives; organic-
nitrate explosives; nitrostarch explosives; acetyl-
nitrocellulose; liquid explosives; ammonium nitrate 
explosives; gun cotton; explosive substances and 
devices, other than arms; projectiles [weapons]; 
shoulder straps for weapons; gunstocks; belts adapted 
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for ammunition; rifle barrels; cartridge loading 
apparatus; cartridges; cartridge pouches; apparatus for 
filling cartridge belts; shells [projectiles]; cartridge 
cases; primings [fuses]; automatic firearm ammunition 
belts; detonating fuses for explosives; powder horns; 
cleaning brushes for firearms; gun cases; rifles (trigger 
guards for -); guns (sighting mirrors for -); sights, other 
than telescopic sights, for firearms; hammers for guns 
and rifles; firing platforms; silencers for guns; tear gas 
weapons; signal rocket flares; temporary defence 
sprays; guns [weapons]; pistols [arms]; ballistic 
missiles; motorized weapons; side arms [firearms]; 
conducted electrical weapons (cew); magazines for 
weapons; side arms [firearms]; projectiles for weapons; 
guns (harpoon -) [weapons]; mortars [firearms]; 
trunnions for heavy weapons; gas bombs [weapon]; 
explosive harpoon guns [weapons]; firearms 
(ammunition for -); air pistols [weapons]; hunting gun 
cartridges; cartridges for firearms; covers for firearms; 
tripods for firearms; butt plates for firearms; silencers 
for firearms; sporting firearms; sporting firearms; air gun
pellets; spring-activated spearguns [weapons]; powder 
flasks for firearms; case covers for firearms; sparklers 
[fireworks]; weapon apparatus; weapons; weapons; 
automatic firearm ammunition belts; radio controlled 
miniature aerial targets for military use; pyrotechnic 
products; missiles; ballistic missiles; bombs; cannons; 
slingshots [weapons]; rockets; launchers for projectiles; 
projecting apparatus for missiles; mortars [firearms]; 
flamethrowers [weapons]; trunnions for heavy 
weapons; radar jamming warheads; military 
pyrotechnics; marine pyrotechnics (flares); tanks 
[weapons]; torpedoes; barrels for cannons. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; wholesaling, retailing 
and sale via global computer networks of chemicals 
used in industry, fertilisers, firearms, ammunition and 
projectiles, explosives, fireworks, detonators, shoulder 
straps for weapons, gun stocks, belts adapted for 
ammunition, gun barrels, detonating caps other than 
toys, cartridge loading apparatus, cartridge belts, 
apparatus for filling cartridge belts, cartridge cases, 
primings (fuses), automatic firearm ammunition belts; 
wholesaling, retailing and sale via global computer 
networks of detonating fuses for explosives, powder 
horns, breeches of firearms, gun carriages (artillery), 
cleaning brushes for firearms, gun cases, trigger 
guards for guns and rifles, fuses for explosives, fuses 
for explosives, for use in mines; wholesaling, retailing 
and sale via global computer networks of sighting 
mirrors for guns and rifles, sights, other than telescopic 
sights, for firearms, trunnions for heavy weapons, 
hammers for guns and rifles, firing platforms, noise-
suppressors for guns, detonating plugs, tear-gas 
weapons, signal rockets, temporary defence sprays; 
business research; import-export agencies; market 
research; promotional sponsorship. 

  Klasse 36   Charitable fund raising; financial sponsorship; 
organisation of collections; fundraising and 
sponsorship; financial sponsorship and patronage; 
provision of finance for civil engineering constructions; 
insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; deposit of valuables; financial consulting; 
financial information; insurance consultancy; insurance 
information. 

  Klasse 37   Demolition services; underground civil engineering 
construction services; mining extraction; mining 
extraction; rental of drilling and mining apparatus; 
repair or maintenance of mining machines and 
apparatus; supervision of demolition works; soil 
blasting; rock blasting; rental of automotive machinery 
for use in mining; building construction supervision; 
demolition of buildings; machinery installation, 
maintenance and repair; mining extraction; providing 
information relating to the repair or maintenance of 
mining machines and apparatus; civil engineering 
demolition; civil engineering construction; building 
construction; rental of tools, plant and equipment for 
construction and demolition; rental of bulldozers; hire of 

building machinery; rental of cranes [construction 
equipment]; rental of excavators. 

  Klasse 40   Treatment of explosives; decontamination of 
hazardous materials; treatment of waste; treatment of 
hazardous liquids; treatment [reclamation] of material 
from hazardous products; consultancy relating to the 
treatment of chemical pollution; treatment of waste 
materials; treatment of hazardous waste; consultancy 
relating to the destruction of waste and trash; 
purification of gases; processing of chemicals; recycling 
services; consultancy relating to the recycling of waste 
and trash. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industry analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; blasting vibration 
measurement; blasting vibration analysis; engineering 
services; civil engineering; engineering of explosives; 
testing product safety; design and development of 
regenerative energy generation systems; design of 
explosives, guns and rifles, and firearms; technical 
advice relating to safety testing; safety technological 
testing services; conducting and analysing blast site 
surveys; testing and safety testing of equipment and/or 
goods; design, planning, quality assessment, 
monitoring and electronic storage of data of blast 
applications including design and/or programming of 
computer software in connection therewith; conducting 
research and studies of scientific and technological 
projects; technical analysis of risks resulting from the 
manufacture, handling, transport and use of chemicals 
and derivatives; providing of technological advice, 
technological consultancy and technological assistance 
to mining, extraction and excavation industries and 
users of explosives; providing of temporary use of non-
downloadable computer software online for viewing, 
annotating, storing, downloading and distributing 
electronic files, images, audio, video, data, and 
documents, and for audio and video conferencing, and 
for communication and collaboration via global and 
local computer networks, mobile telephones and other 
communications networks; computer services, namely, 
hosting of websites online for viewing, annotating, 
storing, downloading and distributing electronic files, 
images, audio, video, data, and documents, and for 
audio and video conferencing, and for communication 
and collaboration via computer networks; cloud 
computing; cloud computing; electronic storage of files, 
images, audio, video, data and documents; conversion 
of data or documents from physical to electronic media; 
packaging design; rental of software; providing 
technical advice relating to energy-saving measures; 
consultancy in the field of energy-saving; design and 
development of energy distribution networks; 
consultancy relating to technological services in the 
field of power and energy supply; technical consultancy 
in uses of energy; technological consultancy in 
production of energy; cloud seeding; digitization of 
documents [scanning]. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the physical 
protection of tangible property and individuals; physical 
security consultancy; security services for buildings; 
rental of safety equipment; physical security 
consultancy; security inspection services for others; 
inspection of factories for safety purposes; security 
assessment of risks; monitoring of security systems; 
consultancy on regulations on safety at work. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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(111) Int.reg.nr: 1376941 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715587 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.02, US, 87022033 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of viral, 

hematological, oncological, auto-immune, 
inflammatory, metabolic, and dermatological disorders.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376950 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201715590 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.09, EM, 15736952 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, DE-
75038 OBERDERDINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Sinks; sinks with drainage surfaces; sinks without 

drainage surfaces; sink basins; sink bases; apparatus 
for supplying water; fittings for water pipes, namely, 
mixer taps; parts and fittings the aforesaid goods. 

  Klasse 20   Kitchen furniture, in particular cabinets, base 
cupboards, tables and two-legged tables; worktops; 
parts and fittings the aforesaid goods; kitchen worktops 
with integrated sinks. 

  Klasse 21   Household, kitchen, restaurant and canteen utensils 
and containers; preparation bowls; waste baskets for 
kitchen sinks; carving boards; sink accessories, namely 
dishwashing brushes, soap dispensers, rinsing pails, 
rinsing tubs, dishcloths for washing dishes; parts and 
fittings the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.26 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376960 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715591 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, DE, 30 2016 034 

681 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, 
DE-76307 KARLSBAD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal profiles (building materials); aluminium profiles 

(building materials); end caps of metal for profiles 

(building materials); end caps of aluminium for profiles 
(building materials); covers of metal for profiles 
(building materials); covers of aluminium for profiles 
(building materials). 

  Klasse 9   Electric and electronic apparatus and instruments for 
controlling light, sound and picture installations, in 
particular printed circuit boards; computer software for 
controlling the aforesaid installations; PC boards; 
electronic and electrical controllers; printed circuit 
boards; LEDs. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; lighting fixtures and lighting 
devices, in particular electronically controlled lighting 
apparatus and lighting devices, in particular in LED 
technology; LED spotlights; diffusers being parts of 
lighting installations. 

  Klasse 19   Profiles (building materials), not of metal; end caps of 
plastic for profiles (building materials); covers of plastic 
for profiles (building materials). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378424 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201716179 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.23, EM, 016763187 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euronics G.E.I.E., Huizermaatweg 480, NL-1276LM 

HUIZEN, Nederland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric household appliances and machines, namely, 
washing machines, spin dryers, dishwashers, fully 
automatic washing machines, including coin or token-
operated appliances and machines; mangles, ironing 
machines; electric, electronic and electromechanical 
apparatus and appliances for household and kitchen 
use, in particular food processors, electric beaters, 
electric mixers, electromechanical grinders and 
crushers, coffee grinders; electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular electric 
kneading machines, electric juice squeezers and 
juicers, electric can openers, electromechanical beaters 
and cutting apparatus for household and kitchen use, 
electric knives, vacuum cleaners, beaters and floor 
polishing machines, apparatus for carpet care and 
parts thereof; vending machines. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers; calculating machines; data 
processing equipment; computers; computer peripheral 
devices, namely, monitors, printers, keyboards, 
computer mice, joysticks, plug-in boards, drives, 
scanners, graphics and network cards, modems, 
interfaces, recordable discs, hard discs, connector 
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cables, computer programs recorded on data carriers, 
computer games, software applications; fire 
extinguishing apparatus; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and/or images 
and/or electrically processed data, in particular radio 
and television sets, CD players, video equipment, 
headphones, microphones, amplifiers, loudspeakers, 
aerials, telephones including mobile telephones; 
telephone equipment, answering machines, fax 
machines, intercoms, satellite receiver installations, 
including satellite aerials and receivers, recorded and 
unrecorded sound, image and data carriers, CDs, CD-
ROMs, video and audio tapes and cassettes; video 
players and recorders; camcorders and cameras 
(photography); equipment for recording or reproduction 
of sound; photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus; video 
cameras; motion picture cameras; printers; video 
recorders; camcorders; projectors; electric measuring 
devices. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigeration, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; air-conditioning apparatus; 
electric equipment and apparatus for drying hair; 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in this class), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs. 

  Klasse 35   Business intermediary services in relation to trading in 
electric, electronic and electromechanical apparatus 
and instruments; advertising; public relations; business 
management services; mediation in the field of 
advertising; job placement; personnel consultancy; 
business management; business administration; 
administration services; franchising, namely business 
management consultancy and assistance, business 
organization and advertising; drawing up of statistics; 
bookkeeping; auctioneering services; providing of trade 
information; market research and analysis; shop-
window dressing; conducting opinion polls; marketing; 
market research; consultancy with regard to business 
organization and business economics; dissemination of 
advertising materials; rental of office machines; 
outplacement consultancy; retail services with respect 
to electric household appliances and machines, 
namely, washing machines, spin dryers, dishwashers, 
fully automatic washing machines, including coin or 
token-operated appliances and machines, mangles, 
ironing machines, electric, electronic and 
electromechanical apparatus and appliances for 
household and kitchen use, in particular food 
processors, electric beaters, electric mixers, 
electromechanical grinders and crushers, coffee 
grinders, electric kneading machines, electric juice 
squeezers and juicers, electric can openers, 
electromechanical beaters and cutting apparatus for 
household and kitchen use, electric knives, vacuum 
cleaners, beaters and floor polishers, carpet care 
equipment, and components and accessories therefor, 
scientific, nautical, surveying and electric apparatus 
and instruments, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, magnetic data 
carriers, recording discs, vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers, computer peripheral devices, 
namely, monitors, printers, keyboards, computer mice, 
joysticks, plug-in boards, drives, scanners, graphics 
and network cards, modems, interfaces, recordable 
discs, hard discs, connector cables, computer 

programs recorded on data carriers, computer games, 
software applications, fire extinguishing apparatus, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and/or images and/or electrically processed 
data, in particular radio and television sets, CD players, 
video equipment, headphones, microphones, 
amplifiers, loudspeakers, aerials, telephones including 
mobile telephones, telephone equipment, answering 
machines, fax machines, intercoms, satellite receiver 
installations, including satellite aerials and receivers, 
recorded and unrecorded sound, image and data 
carriers, CDs, CD-ROMs, video and audio tapes and 
cassettes, electric and electronic entertainment 
equipment and apparatus, components and 
accessories therefor (included in class 9), video players 
and recorders, camcorders and cameras 
(photography), equipment for recording or reproduction 
of sound, photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, in particular cameras for 
photography, lenses, binoculars, electronic image 
recording and image reproduction apparatus, video 
cameras, motion picture cameras, printers, video 
recorders, camcorders, projectors, electric measuring 
devices, electric irons, steam irons, apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigeration, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, air-conditioning apparatus, electric 
equipment and apparatus for styling and drying hair, 
electric equipment for household and kitchen use 
(included in class 11), namely heating apparatus, hair 
dryers, electric radiation apparatus, heat lamps and UV 
lamps, tanning equipment, air conditioning apparatus, 
air humidifiers, air purifiers, ventilators, electric laundry 
dryers, ice makers, gas fires and electric cookers, 
cooking rings, microwave ovens, refrigerators, freezing 
apparatus, water heaters, lamps, bulbs, coffee and tea 
glasses, dental care preparations, hair care 
preparations. 

  Klasse 36   Insurance and financial affairs; financing of sales 
credit, insurance of credit risk (factoring), consultancy 
regarding granting of credit, intermediary services 
regarding credits, investigation regarding credit 
worthiness; credit bureau services. 

  Klasse 37   Building construction; installation services, repair and 
maintenance of electric, electronic and 
electromechanical equipment and apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386230 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201801266 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.08, DE, 30 2016 035 

389 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, 

DE-76307 KARLSBAD, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal profiles (building materials); aluminium profiles 
(building materials); end caps of metal for profiles 
(building materials); end caps of aluminium for profiles 
(building materials); covers of metal for profiles 
(building materials); covers of aluminium for profiles 
(building materials). 
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  Klasse 9   Electric and electronic apparatus and instruments for 
controlling light, sound and picture installations, in 
particular printed circuit boards; computer software for 
controlling the aforesaid installations; PC boards; 
electronic and electrical controllers; printed circuit 
boards; LEDs. 

  Klasse 11   Lighting apparatus; lighting fixtures and lighting 
devices, in particular electronically controlled lighting 
apparatus and lighting devices, in particular in LED 
technology; LED spotlights; diffusers being parts of 
lighting installations. 

  Klasse 19   Profiles (building materials), not of metal; end caps of 
plastic for profiles (building materials); covers of plastic 
for profiles (building materials). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.06.27 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.02 
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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.: 296783 
(210) Søknadsnr.: 201713156 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.03.19 

(540) Gjengivelse av merket 

GREENWORKS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 7   Luftkompressorer; motordrevne blåsemaskiner med 
aksialvifter; motorsager, elektriske motorsager; 
tømmersager [maskiner]; motordrevne harver og 
jordfresere, motordrevne harver og jordfresere for 
hagebruk; fliskuttere; plenluftere; jordløsnere 
[jordforflytningsmaskiner]; elektriske generatorer; 
motordrevne hekksakser [maskiner], elektriske hekk-
kniver; fliskuttere for hagebruk; maskiner for rengjøring 
av overflater ved hjelp av vann med høyt trykk, 
trykkvaskere og høytrykksvaskere; sprøytepistoler; 
plenklippere, robotplenklippere, personmanøvrerte 
(walk-behind) plenklippere, hagetraktorer for 
gressklipping, både elektrisk- og bensindrevne; 
elektroniske kontrollere for regulering av strømuttak fra 
batterier under klippeprosessen solgt som en integrert 
enhet til plenklippere; maskiner og motorer for 
generering av elektrisk kraft; snøfresere; roterende 
snøploger; motordrevne sprøyter; motordrevne 
krattkuttere; motordrevne gress- og ugresstrimmere, 
elektriske plentrimmere; kompostkverner for hagebruk; 
motordrevne maskiner for hagebruk; sluremotorer for 
båter; støvsugere, robotstøvsugere, elektriske 
støvsugere, trådløse støvsugere; støvsugere for bruk 
utendørs hvori alle de forannevnte varer er 
batteridrevne, elektrisk drevne, manuelt drevne og 
ellers økologisk vennlige; støvsugere for bruk utendørs; 
motordrevet utstyr, nemlig gresskantsager, 
gresskantklippere; motordrevne kantklippere og 
elektriske kantklippere; motordrevet verktøy, inkl. 
elektroverktøy; isborrer; boremaskiner, skrutrekkere, 
skiftenøkler, slagnøkler; effektdrivere, slagbormaskiner, 
borhammere, sager, multifunksjonssager, vinkelslipere, 
løvsager [elektroverktøy], bajonettsager, stikksager, 
skrutrekkere, sirkelsager, sandblåsere, slipemaskiner. 

  Klasse 9   Batterier, elektriske batterier, oppladbare batterier, 
litiumionbatterier; batteriladeutstyr, batteriladere; 
strømkoblere [elektrisitet]; kontrollere for regulering av 
strømuttak fra batterier; dataprogrammer og 
programvare, mobile applikasjoner til bruk for 
elektroverktøy, trykkvaskere, generatorer, batterier, 
batteriladere, vanningsutstyr, sprinkleranlegg for 
vanning av plener, utendørs motorisert utstyr som 
plenklippere, robotplenklippere, krattkuttere, 
gresstrimmere for hagebruk, hekksakser, motorsager, 
løvblåsere, støvsugere for utendørs bruk, harver og 
jordfresere; verneklær for beskyttelse mot ulykker og 
skader; vernebriller; visir for vernehjelmer; 
vernehansker; vernehjelmer for beskyttelse; 
vernefottøy for beskyttelse mot ulykker og skader. 

  Klasse 35   Salgstjenester på nett, produkt- og 
vareflytstyringstjenester i forbindelse med 
elektroverktøy, trykkvaskere, generatorer, batterier, 
batteriladere og utendørs motordrevet utstyr, 
plenklippere, robotplenklippere, krattkuttere, 
gresstrimmere for hagebruk, hekksakser, motorsager, 
løvblåsere, støvsugere for utendørs bruk, 
vanningsutstyr, sprinkleranlegg for vanning av plener, 
jordfresere og kompostkverner. 

(730) Innehaver: 
 HongKong Sun Rise Trading Limited, Room 805, Wai 

Wah Commercial Centre, No.6 Wilmer Street, HK-
SHEUNG WAN, HONG KONG, Hong Kong 

(750) Innehavers fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Innsiger: 
 POSITEC TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD., No. 

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, CN-
JIANGSU, Kina 

 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.06.18 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 290662 
(210) Søknadsnr.: 201610602 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.01.23 

(540) 69°N 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 25   Jerseyklær; klær. 
  Klasse 35   Salg av gaveartikler. 
 
(730) Innehaver: 
 BARBRO YVONNE JOHNSEN, RUBBESTADVEIEN 

211, 9304 VANGSVIK 
Veronica Stensrud, Petterbakken 24, 9304 VANGSVIK

(750) Innehavers fullmektig: 
 BARBRO YVONNE JOHNSEN, RUBBESTADVEIEN 

211, 9304 VANGSVIK, Norge 
 Innsiger: 
 Sjoklaedagerdin hf. , Midhrauni 11, 210, GARDABAE, 

IS 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Varemerkeregistrering nr. 290662, det kombinerte 

merket 69°N, er opphevet etter innsigelse. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.03.23. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 291945 
(210) Søknadsnr.: 201614811 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.04.24 

(540) KRAFTVERK 
(540) KRAFTVERK 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Batteriladere for mobiltelefon; batteriladere for bruk 
med telefoner; batteriladere for mobiltelefon for bruk i 
biler; batteriladere. 

 
(730) Innehaver: 
 RESCUE JUICE AS, Soloddveien 7, 4876 GRIMSTAD 
 Innsiger: 
 Ralf Hütter, Brahmsstrasse 87, 47799, KREFELD, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er forkastet, jf. varemerkeloven § 29 annet 

ledd.  
Registrering nr. 291945, ordmerket KRAFTVERK, 
opprettholdes i sin helhet. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.05.02. 

  

 
 
(111) Reg.nr.: 292014 
(210) Søknadsnr.: 201703363 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.05.02 

(540) ICELANDIC TIME 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  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. 

  Klasse 37   Reparasjon eller vedlikehold av klokker og 
armbåndsur, samt fremskaffelse avrelatert informasjon.

 
(730) Innehaver: 
 SIMEN HENRIKSEN, LEILIGHET 24 KONGENS 

GATE 10 C, 0153 OSLO 
 Innsiger: 
 Icelandic Ministry for Foreign Affairs, REYKJAVIK, IS 

 



avgjørelser etter innsigelser 2018.07.02 - nr 27/18

122 
 

 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Varemerkeregistrering nr. 292014, det kombinerte 

merket ICELANDIC TIME, er opphevet etter 
innsigelse. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.04.22. 

  

 
 
(111) Reg.nr.: 292095 
(210) Søknadsnr.: 201615205 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2017.05.02 

(540) CROSSPRO 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 12   Dekk for hjul til kjøretøy; pneumatiske dekk; slanger 

for pneumatiske dekk; deksler for pneumatiske dekk; 
bildekk; sykkeldekk; støpte dekk til kjøretøyshjul; 
reparasjonssett for slanger; biler; sykler. 

 
(730) Innehaver: 
 Shandong Jinyu Industrial Co., Ltd, Economic 

Development Zone, Guangrao County DONGYING 
CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina (CN) 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Volkswagen AG , , 38436, WOLFSBURG, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Varemerkeregistrering nr. 292095, det kombinerte 

merket CROSSPRO, er opprettholdt etter innsigelse. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.04.09. 

  

 
 
(111) Reg.nr.: 295987 
(210) Søknadsnr.: 201700704 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) DAGENS DOBBEL 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter (administrering av databaser), 
resultatservice (administrering av databaser), bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter og 
kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

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

  Klasse 41   Tilveiebringelse av informasjon om totalisatorspill og 
hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 

computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp; 
utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilltjenester, herunder 
spilltjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, interaktivt 
tv og gjennom andre elektroniske distribusjonskanaler. 

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

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

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296002 
(210) Søknadsnr.: 201700697 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V4 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

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

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

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

  Klasse 42   Utvikling og drift av lokale og globale nettverk og 
videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- 
og telekommunikasjonsnettverk; utarbeidelse av 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer. 
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(730) Innehaver: 
 Stiftelsen Norsk Rikstoto, Postboks 464 Økern, 0512 

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296003 
(210) Søknadsnr.: 201700699 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V64 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

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

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

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

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

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

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 

(111) Reg.nr.: 296004 
(210) Søknadsnr.: 201700700 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V65 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

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

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

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

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

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

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296006 
(210) Søknadsnr.: 201700712 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V5 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

lotterikuponger; ferdigutfylte lotterikuponger. 
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  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet, markedsanalyser, 
markedsundersøkelser og markedsstudier, 
resultatoversikter i forbindelse med hesteveddeløp, 
resultatservice i forbindelse med hesteveddeløp og 
gevinster, bistand ved ledelse og administrasjon av 
bedrifter og kommisjonærer, økonomiske beregninger. 

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

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

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

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

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296008 
(210) Søknadsnr.: 201700713 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V6 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

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

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter, pengespillvirksomhet, organisering av 
pengespillvirksomhet, spilletjenester, herunder 
spilletjenester tilbudt online, ved mobiltelefoni, 

interaktivt tv og gjennom andre elektroniske 
distribusjonskanaler; tilveiebringelse av informasjon om 
totalisatorspill og hesteveddeløp ved hjelp av et globalt 
computernettverk; informasjonsvirksomhet i forbindelse 
med totalisatorspill og hesteveddeløp. 

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

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

OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 296009 
(210) Søknadsnr.: 201700715 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2018.02.05 

(540) V76 
(540)

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 16   Trykksaker; spillekuponger; verdikuponger; 

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

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

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

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

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

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

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

OSLO 
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(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE 

DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Innsiger:  
 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189, STOCKHOLM, 

SE 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
  

 
 
 



avgjørelser fra Klagenemnda 2018.07.02 - nr 27/18

126 

Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201705492 
(540) Gjengivelse av merket 

EMIRATES 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

25  Klesplagg, hodeplagg og fottøy, det vil si, 
skjorter, poloskjorter, t-skjorter, capser, solskjermer, 
hansker, ørevarmere, hatter, collegegensere, 
joggebukser, golfskjorter, jakker, belter (klær), slacks, 
shortser, gensere, cardigans, rugbyskjorter, rugbysko, 
sko til barn, regnfrakker, slips, sokker, joggesko, 
fotballsko, fottøy for menn og kvinner, fottøy for bane og 
arena utøvere.  
39  Luftfartøyutleietjenester; budtjenester for last 
og passasjerer; lasthåndteringstjenester; sjåfør- og 
limousinetjenester; eskortering av reisende; 
videresendingsbyråtjenester i denne klassen; 
fraktmegling og fraktvideresendingstjenester; bevoktet 
transporttjenester; reiseguidetjenester; 
luftnavigeringstjenester; utleie av rullestoler; 
flykontrolltjenester; drift og organisering av turer; 
levering av nettsted med informasjon om reise; gi 
flyankomst og avgangsinformasjon; leasing av 
luftfartøy; utleie av luftfartøy; bestillings- og 
reservasjonsbyråer for reise; lagertjenester; 
flyplasshåndteringstjenester.  
43  Cateringtjenester; cateringtjenester for 
flyplasser; hotell-, restaurant-, kafé- eller bartjenester; 
hotell og restaurantbestilling, reservering og 
informasjonstjenester; hotellreservasjoner; arrangering 
av ferieovernatting; arrangering av ferieinnkvartering; 
innkvarteringstjenester for turister; hotellreservasjoner 
for turister; hotellreservasjoner; tilbereding av mat og 
drikke; levering av utstillingsfasiliteter; råd, informasjon 
og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester.  

(731) Søker: 
Emirates, P.O Box 686, DUBAI, AE 

(750) Fullmektig: 
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 
NO 
Søknad inngitt: 
2014.06.19 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.09.27): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.11.27 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.03.15:
1 Klagen forkastes.  
2 Søknadsnummer 201705492, ordmerket EMIRATES, 
nektes registrert.

(210) Søknadsnr.: 201705493
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
25  Klesplagg, hodeplagg og fottøy, det vil si, 
skjorter, poloskjorter, t-skjorter, capser, solskjermer, 
hansker, ørevarmere, hatter, collegegensere, 
joggebukser, golfskjorter, jakker, belter (klær), slacks, 
shortser, gensere, cardigans, rugbyskjorter, rugbysko, 
sko til barn, regnfrakker, slips, sokker, joggesko, 
fotballsko, fottøy for menn og kvinner, fottøy for bane og 
arena utøvere.  
39  Luftfartøyutleietjenester; budtjenester for last 
og passasjerer; lasthåndteringstjenester; sjåfør- og 
limousinetjenester; eskortering av reisende; 
videresendingsbyråtjenester i denne klassen; 
fraktmegling og fraktvideresendingstjenester; bevoktet 
transporttjenester; reiseguidetjenester; 
luftnavigeringstjenester; utleie av rullestoler; 
flykontrolltjenester; drift og organisering av turer; 
levering av nettsted med informasjon om reise; gi 
flyankomst og avgangsinformasjon; leasing av 
luftfartøy; utleie av luftfartøy; bestillings- og 
reservasjonsbyråer for reise; lagertjenester; 
flyplasshåndteringstjenester.  
43  Cateringtjenester; cateringtjenester for 
flyplasser; hotell-, restaurant-, kafé- eller bartjenester; 
hotell og restaurantbestilling, reservering og 
informasjonstjenester; hotellreservasjoner; arrangering 
av ferieovernatting; arrangering av ferieinnkvartering; 
innkvarteringstjenester for turister; hotellreservasjoner 
for turister; hotellreservasjoner; tilbereding av mat og 
drikke; levering av utstillingsfasiliteter; råd, informasjon 
og konsulenttjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester.  

(731) Søker: 
Emirates, P.O Box 686, DUBAI, AE 

(750) Fullmektig: 
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 
NO 
Søknad inngitt: 
2014.06.19 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.09.27): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.11.27 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.03.15:
1 Klagen forkastes.  
2 Søknadsnummer 201705493, det kombinerte merket 
EMIRATES, nektes registrert.
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(210) Søknadsnr.: 201511974
(540) Gjengivelse av merket 

JUICE PLUS+ COMPLETE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

5  Måltidserstatningsprodukter for vekttap og 
vektkontroll; matbarer; supper; shaker; drikker og 
drikker i pulverisert form.  
29  Supper; shaker. 
30  Måltidserstatningsprodukter for vekttap og 
vektkontroll; matbarer. 
32  Drikker og drikker i pulverisert form.

(731) Søker: 
The Juice Plus+ Company, LLC , 140 Crescent Drive, 
TN38017, COLLIERVILLE, US 

(750) Fullmektig: 
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO 
Søknad inngitt: 
2015.09.29 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.05.05): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.07.05 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.06.25:
Klagesaken heves.

(210) Søknadsnr.: 201512009
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
5  Måltidserstatningsprodukter for vekttap og 
vektkontroll; matbarer; supper; shaker; drikker og 
drikker i pulverisert form.  
29  Supper; shaker. 
30  Måltidserstatningsprodukter for vekttap og 
vektkontroll; matbarer. 
32  Drikker og drikker i pulverisert form.  

(731) Søker: 
The Juice Plus+ Company, LLC , 140 Crescent Drive, 
TN38017, COLLIERVILLE, US 

(750) Fullmektig: 
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO 
Søknad inngitt: 
2015.09.29 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.05.05): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.07.05 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.06.25:
Klagesaken heves.

(210) Søknadsnr.: 201510048
(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

5  Dietetiske produkter og kosttilskudd til medisinske 
formål. 
29  Dietetiske produkter og kosttilskudd til ikke-
medisinske formål.  

(731) Søker: 
The Juice Plus+ Company, LLC , 140 Crescent Drive, 
TN38017, COLLIERVILLE, US 

(750) Fullmektig: 
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, NO 
Søknad inngitt: 
2015.08.17 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2016.12.13): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.02.13 
Klagenemndas avgjørelse av 2017.06.07:
1 Klagen forkastes.  
2 Søknadsnummer 201510048, det kombinerte merket 
JUICE PLUS+, nektes registrert.

(210) Søknadsnr.: 201510049
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
5  Dietetiske produkter og kosttilskudd til 
medisinske formål.  
29  Dietetiske produkter og kosttilskudd til ikke-
medisinske formål.

(731) Søker: 
The Juice Plus+ Company, LLC , 140 Crescent Drive, 
TN38017, COLLIERVILLE, US 

(750) Fullmektig: 
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO 
Søknad inngitt: 
2015.08.17 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2016.12.13): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.02.13 
Klagenemndas avgjørelse av 2017.06.07:
1 Klagen forkastes.  
2 Søknadsnummer 201510049, det kombinerte merket  
JUICE PLUS+, nektes registrert.
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(111) Reg.nr: 1263679 
(210) Søknadsnr.: 201510979 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2015.12.21 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
3  Toilet soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, perfumed toilet preparations, preparations for 
cleaning, care and beautification of the skin, scalp and 
hair, deodorizing preparations for personal use.  
9  Spectacles [optics]; sunglasses; frames for 
glasses; lenses for eyeglasses; glasses cases; bags, 
cases and sleeves for electronic apparatus and 
instruments, namely for computers, laptops, tablets, 
telephones, smartphones, media players and cameras.  
18  Leather, trunks and traveling bags; bags and 
handbags; traveling bags, traveling sets leatherware, 
garment bags for travel, vanity cases not fitted, 
backpacks, sports bags, beach bags, shopping bags, 
shoulder bags, school bags, canvas bags for travelling, 
attache cases, boxes of leather or leather board, 
briefcases, bags of leather for packaging, wallets, purses, 
key wallets and key rings of leather not included in other 
classes; umbrellas, parasols, walking-sticks, walking stick 
seats.  
25  Clothing, footwear, headgear. 
35  Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes, assistance in management of 
business activities, marketing, wholesale and retail 
services, including via the Internet, with toilet soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, perfumed toilet 
preparations, preparations for cleaning, care and 
beautification of the skin, scalp and hair, deodorizing 
preparations for personal use, spectacles [optics]; 
sunglasses; frames for glasses; lenses for eyeglasses; 
glasses cases; bags, cases and sleeves for electronic 
apparatus and instruments, including for computers, 
laptops, tablets, telephones, smartphones, media players 
and cameras, leather and goods made thereof [not 
included in other classes], trunks and traveling bags; bags 
and handbags; traveling bags, traveling sets, garment 
bags for travel, vanity cases, backpacks, sports bags, 
beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, 
canvas travelling sack, attache cases, boxes of leather or 
leather board, briefcases, bags of leather for packaging, 
wallets, purses, key purses, clothing, footwear, headgear. 

(730) Innehaver: 
PWT A/S , Gøteborgvej 15-17, 9200, AALBORG SV, DK

(750) Fullmektig: 
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS , Postboks 1397 Vika, 
0114, OSLO, NO 
Innsiger:
Rolex SA , Rue François-Dussaud 3-5-7, , GENÈVE, CH
Innsigers fullmektig:
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS , Postboks 1484 
Vika, 0116, OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2016.03.21
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.10.24):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge oppheves for tjenestene i 
klasse 35, jf. varemerkeloven § 71 annet ledd. 
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge opprettholdes for varene i 
klasse 3, 9, 18 og 25, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 

2017.12.27
Klagenemndas avgjørelse av 2018.06.20:
1 Klagen tas til følge.  
2 Internasjonal registrering nr. 1263679, figurmerket av en 
krone, med søknadsnummer 201510979, opprettholdes i 
sin helhet i Norge for varene og tjenestene i klasse 3, 9, 
18, 25 og 35.
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Opphevet beslutning om å registrere varemerkesøknad

Beslutningen om å registrere varemerkesøknad nr. 
201708676, ordmerket BROBYGGERPRISEN, er blitt 
opphevet iht varemerkeloven § 45. 
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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.: 0970326 
(210) Søknadsnr.: 200809953 
(151) Reg.dato: 2008.05.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.05.27 

(220) Inndato: 2008.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

CO16 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 RDS Design ApS, Enghaven 9, DK-3450 ALLERØD, 

Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Furniture, including furniture for storage, chairs, 
tables, sofas, racks (furniture) and rack systems 
(furniture), platforms (furniture), benches (furniture), 
counters (furniture), footstools, chests of drawers, 
desks, writing desks, stools, display stands, showcases 
(furniture), reception counters (furniture), beds, 
shelves, mirrors. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0984909 
(210) Søknadsnr.: 200815582 
(151) Reg.dato: 2008.07.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.08 

(220) Inndato: 2008.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

PARAT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Parat Beteiligungs GmbH, Schönenbach Strasse 1, 

DE-94089 NEUREICHENAU, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Bags and cases specifically designed and fitted for 
apparatus, instruments and equipment in this class, in 
particular computers, printers, telecommunications 
equipment, measuring apparatus and cameras. 

  Klasse 11   Torches and hand lamps, in particular for safety 
purposes. 

  Klasse 12   Vehicle parts, in particular cabriolet hoods and hood 
covers, folding roofs, folding roof covers, laminated 
parts for internal trim, plastic deep-drawn parts for 
caravans or similar vehicles, doors and tailboards for 
leisure vehicles, luggage space covers for cars and 
transport hoods. 

  Klasse 18   Bags and cases and other containers, not specifically 
designed for the objects being carried, for hand tools 
and implements, contained in this class; briefcases, 
attaché cases, trunks and travelling bags; small leather 
goods, in particular purses, pocket wallets, key wallets.

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0992124 
(210) Søknadsnr.: 200901938 
(151) Reg.dato: 2008.11.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.11.25 

(220) Inndato: 2009.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makina Imalat Sanayi ve 

Ticaret Anonim Sirketi, Osmanli Caddesi No.1, Ankara 
Organize Sanayi Bölgesi, TR-SINCAN - ANKARA, 
Tyrkia 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Vehicles for locomotion by land, automobiles, trucks, 
buses, tow trucks, tractors, motorcycles, mopeds, 
refrigerated vehicles, vehicles used for mixing and 
transporting concrete, military vehicles for transport 
purposes, ambulances, watering trucks, hose trucks, 
sports cars, golf carts, garbage trucks, mobile funeral 
service vehicles, forklifts, sewage trucks; engines for 
land vehicles; parts of vehicles for locomotion by land, 
vehicle chassis, axles for vehicles, connecting rods for 
land vehicles, clutches for land vehicles, gear boxes for 
land vehicles, rims for vehicle wheels, bodies for 
vehicles, hoods for vehicles, bumpers for vehicles; 
bicycles and their bodies, handle bars for bicycles, 
mudguards of bicycles; trailer hitches for vehicles, 
trailers, dumper bodies for trucks; vehicle seats, head-
rests for vehicle seats, safety seats for children for 
vehicles, seat covers for vehicles, vehicle covers 
(shaped), sun-blinds adapted for automobiles, direction 
signals for vehicles, windscreen wipers, windscreen 
wiper arms, tires for vehicle wheels, inner tubes and 
tubeless tires for vehicles, tire-fixing sets comprised of 
tire patches for vehicle tires, adhesive rubber patches 
for repairing inner tubes, valves for vehicle tires, 
windows for vehicles, vehicle windows manufactured 
from safety glass, rearview mirrors for vehicles, anti-
skid chains, transmission chains for land vehicles, 
luggage carriers for vehicles, luggage racks for 
vehicles, pumps for inflating vehicle tyres, anti-theft 
alarms for vehicles, horns for vehicles, safety belts for 
vehicle seats, airbags for vehicles, baby carriages, 
wheelchairs, strollers, hand cars, trolleys, shopping 
trolleys, two-wheeled trolleys; vehicles for locomotion 
by rail, locomotives, trains, tramcars, waggons, cable 
cars; vehicles for locomotion by water and their parts 
other than engines and motors; vehicles for locomotion 
by air and their parts other than engines and motors. 

  Klasse 35   Advertising agencies services, marketing and publicity 
bureaus services including commercial or 
advertisement exhibition and trade fair organization 
services; providing office functions; business 
management; business administration; the bringing 
together, for the benefit of others,  of the goods 
described in classes 7 and 12(excluding the transport 
thereof), enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; such services may be provided 
by retail stores, wholesale outlets, through mail order 
catalogues or by means of electronic media, for 
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example, through web sites or television shopping 
programmes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1048720 
(210) Søknadsnr.: 201009786 
(151) Reg.dato: 2010.03.19 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.03.19 

(220) Inndato: 2010.09.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BOURG & BERINGER HOLDING EOOD, Lozenets, 

J.K. Lozenets Site Momin Kladenets No:1 floor 3, BG-
SOFIA, Bulgaria 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Energy drinks. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1178443 
(210) Søknadsnr.: 201312534 
(151) Reg.dato: 2013.08.07 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.08.07 

(220) Inndato: 2013.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

Live Listen 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, 

USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for sound reproduction and 
transmission; computer software interface for use in 
connecting a mobile telephone or tablet computer with 
a hearing aid. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1197466 
(210) Søknadsnr.: 201403825 
(151) Reg.dato: 2013.09.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.09.18 

(220) Inndato: 2014.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

LOFT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Annco, Inc, 7 Times Square, US-NY10036 NEW 

YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Sunglasses; eyeglasses; cases for eyeglasses; cases 
for sunglasses; magnetic coded gift cards and 

electronic encoded gift certificates which may then be 
redeemed for goods or services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1199511 
(210) Søknadsnr.: 201404578 
(151) Reg.dato: 2014.01.31 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.01.31 

(220) Inndato: 2014.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

CENTREXION 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Centrexion Corp, 75 Rockefeller Plaza, 29th Floor, US-

NY10019 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Provision of health care services, namely, providing 
information to doctors, veterinarians, and patients 
regarding pain relief and other medications. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1220697 
(210) Søknadsnr.: 201412401 
(151) Reg.dato: 2014.03.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.03.28 

(220) Inndato: 2014.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

GALACTIC HOT DOGS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Pearson Education Inc, One Lake Street, US-NJ07458 

UPPER SADDLE RIVER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable series of fiction books; downloadable 
series of comic books; downloadable electronic 
publications, namely, books, comics, guides in the 
fields of children's entertainment and education, 
namely, elementary school reading and 
comprehension. 

  Klasse 16   Comic books; series of fiction books; calendars. 
  Klasse 41   Providing educational and entertainment services, 

namely, providing temporary use of non-downloadable 
interactive single and multi-player computer games, 
stories, and videos, via computer networks, the 
internet, and global communications networks; 
educational services, namely, providing educational 
content, and quizzes for children via a website; 
electronic publications, namely, books, comics, and 
guides in the fields of children's entertainment and 
education, namely, elementary school reading and 
comprehension; publishing of e-books and comics; 
educational and entertainment services, namely, 
providing on-line interactive children's stories; providing 
information in the fields of education and entertainment 
for children via a website; providing non-downloadable 
videos, namely, animated videos and cartoons for 
children via a website. 
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(111) Reg.nr.: 1222763 
(210) Søknadsnr.: 201413354 
(151) Reg.dato: 2014.06.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.06.05 

(220) Inndato: 2014.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PayPal Inc, 2211 North First Street, US-CA95131 SAN 

JOSE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for processing electronic 
payments and for transferring funds to and from others; 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks; magnetically encoded credit cards and 
payment cards. 

  Klasse 35   Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers for the goods of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing hypertext links to the web sites of others; 
promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring links to the online retail 
web sites of others; business consulting services in the 
field of online payments; managing and tracking credit 
card, debit card, ACH, prepaid cards, payment cards, 
and other forms of payment transactions via electronic 
communications networks for business purposes; 
business information management, namely, electronic 
reporting of business analytics relating to payment 
processing, authentication, tracking, and invoicing; 
business management, namely, optimization of 
payments for businesses. 

  Klasse 36   Financial services, namely, electronic funds transfer; 
clearing and reconciling financial transactions; 
providing a wide variety of payment and financial 
services, namely, credit card services, issuing credit 
cards and lines of credit, electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data, bill payment services 
with guaranteed payment delivery, all conducted via a 
global communications network; credit card and debit 
card transaction processing services; reimbursement of 
funds for disputed items in the field of electronic 
payment purchases; providing purchase protection 
services for goods and services purchased by others 
via a global computer network and wireless networks; 
credit card transaction processing services; credit 
services, namely, providing revolving credit account 
services; bill payment services; providing electronic 
mobile payment services for others; credit card and 
payment processing services; electronic foreign 
exchange payment processing; payment processing 
services, namely, providing virtual currency transaction 
processing services for others. 

  Klasse 42   Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for processing electronic payments; providing 
temporary use of on-line non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1242825 
(210) Søknadsnr.: 201504529 
(151) Reg.dato: 2014.10.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.10.27 

(220) Inndato: 2015.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

CME EUROPE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Chicago Mercantile Exchange Inc, 20 South Wacker 

Drive, US-IL60606 CHICAGO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Financial exchange services; monetary exchange 
services; commodities exchange services; futures 
exchange services; financial information services; 
financial clearing services; providing exchange markets 
for trading, clearing, confirmation and financial trading 
risk management in the field of futures, options, swaps, 
and other derivatives contracts; conducting 
commodities, securities, monetary, and financial 
instrument exchange and clearing services; electronic 
financial trading services; electronic financial trading, 
namely, trading of commodities, stocks, futures, 
options, securities, equities and other derivative 
contracts; financial information provided by electronic 
means; providing on-demand and real-time financial 
information; financial services in the field of market data 
distribution, namely, market data reporting services and 
account management services; providing information in 
the field of financial stock, derivative, security and 
equity market data. 

  Klasse 42   Providing temporary on-line use of non-downloadable 
software for use in trading, clearing, confirmation, and 
financial trading risk management for exchange market 
transactions in the field of futures, options, swaps, and 
other derivative contracts; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platform for authenticating, 
facilitating, matching, processing, clearing, and 
submitting trade data, exchanging of trading transaction 
details, and management of the overall trading 
lifecycle. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1289173 
(210) Søknadsnr.: 201602521 
(151) Reg.dato: 2015.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.21 

(220) Inndato: 2016.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUNA LIGHT SAGA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 King.Com Limited, Aragon House Business Centre, 

Dragonara Road, MT-STJ3140 ST. JULIANS, Malta 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments (not including electric tracks); apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating electricity (not 
including electric tracks); apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
electronically recorded data (downloadable); 
information technology and audiovisual equipment; 
magnets, magnetizers and demagnetizers; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signalling devices (not including electric 
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tracks); diving equipment; navigation, global positioning 
system tracking and location devices; downloadable 
electronic maps; detecting and monitoring instruments, 
indicators (not including electric tracks); educational 
apparatus and simulators; computer games (software); 
computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable software; 
downloadable electronic games; video game software; 
interactive multimedia computer game programs; 
games software for use on mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; games software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; software for use on mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
software downloadable to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; applications software 
featuring computer games; cases and covers for mobile 
phones, tablets, laptop computers and netbooks, 
portable media players, cameras and other 
photographic equipment; laptop bags; lanyards (straps) 
for mobile phones; eyewear; eye glasses; summer 
glasses; sunglasses; mobile phone covers; radios 
incorporating alarm clocks. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing and reporting 
services; translation and interpretation; electronic 
games services, including provision of computer games 
on line, on social networks, or by means of a global 
computer network; providing electronic games for use 
on mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 
single and multi-player electronic games via the 
internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer game 
software, electronic games and video game software. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1297173 
(210) Søknadsnr.: 201605626 
(151) Reg.dato: 2015.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.12.21 

(220) Inndato: 2016.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUNA LIGHT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 King.Com Limited, Aragon House Business Centre, 

Dragonara Road, MT-STJ3140 ST. JULIANS, Malta 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, signalling, checking 
(supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments (not including electric tracks); apparatus 
and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating electricity (not 
including electric tracks); apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
electronically recorded data (downloadable); 
information technology and audiovisual equipment; 
magnets, magnetizers and demagnetizers; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signalling devices (not including electric 
tracks); diving equipment; navigation, global positioning
system tracking and location devices; downloadable 
electronic maps; detecting and monitoring instruments, 
indicators and controllers (not including electric tracks); 
educational apparatus and simulators; downloadable 

software; software for use on mobile phones, tablets 
and other electronic mobile devices; software 
downloadable to mobile phones, tablets and other 
electronic mobile devices; none of the foregoing 
relating to medical imaging; computer games 
(software); computer game software; computer game 
entertainment software; downloadable electronic 
games; video game software; interactive multimedia 
computer game programs; games software for use on 
mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; games software downloadable to mobile 
phones, tablets and other electronic mobile devices; 
applications software featuring computer games; cases 
and covers for mobile phones, tablets, laptop 
computers and netbooks, portable media players, 
cameras and other photographic equipment; laptop 
bags; lanyards (straps) for mobile phones; eyewear; 
eye glasses; summer glasses; sunglasses; mobile 
phone covers; radios incorporating alarm clocks. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; publishing and reporting 
services; translation and interpretation; none of the 
foregoing relating to medical imaging; electronic games 
services, including provision of computer games on 
line, on social networks, or by means of a global 
computer network; providing electronic games for use 
on mobile phones, tablets and other electronic mobile 
devices; providing enhancements within online 
computer and electronic games; providing electronic 
games for download to mobile phones, tablets and 
other electronic mobile devices; providing interactive 
single and multi-player electronic games via the 
internet, electronic communication networks or via a 
global computer network; publishing of computer game 
software, electronic games and video game software. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1321734 
(210) Søknadsnr.: 201706122 
(151) Reg.dato: 2016.10.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.10 

(220) Inndato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

EKTRA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Eastman Kodak Co, 343 State Street, US-NY14650 

ROCHESTER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Camera smartphone; photographic lens for mobile 
phones; camera component for a mobile phone, 
namely, a digital photo viewer. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1334230 
(210) Søknadsnr.: 201702873 
(151) Reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.11.23 

(220) Inndato: 2017.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

POC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 POC Sweden AB, Nackagatan 4, SE-11641 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Protective helmets for all kinds of sports, including 
action- and lifestyle sports; goggles (for sports), sun 
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glasses; spectacles; bags and cases especially 
adapted for holding or carrying spectacles and sun 
glasses and portable telephones, computers and 
cameras; sport bags adapted (shaped) to contain 
protective helmets. 

  Klasse 18   Bags and back packs; wallets; leather and imitations 
of leather. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, gloves (clothing), speed 
suits (for sports), sweat-bands. 

  Klasse 28   Shin guards (sport articles), elbow guards, back 
guards, protective suits (for sports), protection for ski 
poles, protective gloves (for sports), ski- and buckle 
straps, ski poles; skis; sporting boards; bags designed 
for carrying sports equipment; sporting articles not 
included in other classes. 

  Klasse 36   Financial sponsorship. 
  Klasse 41   Sporting activities; organization of sports 

competitions. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1334949 
(210) Søknadsnr.: 201703115 
(151) Reg.dato: 2017.01.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.01.04 

(220) Inndato: 2017.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Rilivium 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Andreas Paschy, Grosse Dollenstraße 5/D, DE-76530 

BADEN-BADEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; in particular skin cosmetic products.

  Klasse 5   Pharmaceuticals; medical and veterinary 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use; food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides; 
herbicides; in particular medical preparations for skin 
care and skin treatment of humans and animals; all of 
the aforementioned goods in the form of preparations 
for use in the treatment of diseases and conditions of 
the gastro-intestinal tract and the skin. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1345571 
(210) Søknadsnr.: 201706591 
(151) Reg.dato: 2016.10.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.20 

(220) Inndato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Forward U 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 FWU AG, Boschetsrieder Strasse 67, DE-81379 

MÜNCHEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
commercial services and consumer information, 
namely auctioneering, rental of automatic vending 
machines, business intermediary services, organising 
business contacts, collective buying, commercial 
evaluation, preparation of competitions, agency 
business, import and export services, negotiation and 
conclusion of commercial transactions for others, 
ordering, price comparison, procurement services, for 
others, newspaper subscription services for others; 
business assistance, management and administrative 
services; business analysis, research and information 

services; rental 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 36   Insurance underwriting; real estate services; 
pawnbrokerage; issuance of prepaid cards and tokens; 
safe deposit services; financial and monetary services, 
and banking; fundraising and sponsorship; financial 
appraisal services; 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 38   Telecommunication services; rental 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 42   IT services, namely development, programming and 
implementation of computer software, development of 
computer hardware, hosting, software as a service 
(saas) and rental of computer software, rental of 
computer hardware and installations, IT consultancy 
and information all the aforesaid in connection with 
finance and insurance; IT security services in the 
nature of protection and recovery of computer data, 
data duplication and conversion, data coding, computer 
analysis and diagnostics; IT services, namely research 
and development, and implementation of computer 
program and computer systems, computer project 
management, data mining, digital water-marking, 
computer programming services, technological services 
in relation to computers, computer network services, 
updating of software for memory banks of computer 
systems, data migration services, updating of websites, 
for others, in connection with finance and insurance; 
monitoring of computer systems by remote access; 
scientific and technological services; testing, 
authentication and quality control; design services; 
rental 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. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1354888 
(210) Søknadsnr.: 201709147 
(151) Reg.dato: 2017.02.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.02.09 

(220) Inndato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Fritz Egger GmbH & Co. OG, Weiberndorf 20, AT-

6380 ST. JOHANN IN TIROL, Østerrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Coatings of plastics (semi-finished products) for 
decorative coating of wood-composite boards for 
furniture construction and interior design, in particular 
CPL and HPL boards. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); coated or uncoated 
chipboards or wood fibre boards; laminated chipboard 
panels; wood construction components, in particular 
load-bearing elements, slabs, joists and mouldings for 
building construction; non-metal window sills; compact 
boards, non-metallic, for building purposes; except all 
kinds of wall coverings and floor coverings. 

  Klasse 20   Chipboards or wood fibre boards for furniture 
construction, in particular work tops, furniture facing 
elements, furniture carcass parts and edge elements; 
laminates for furniture construction; plastic laminates 
for furniture construction. 

  Klasse 27   Underlay mats for laminated floors. 
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(111) Reg.nr.: 1358702 
(210) Søknadsnr.: 201710120 
(151) Reg.dato: 2016.12.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.15 

(220) Inndato: 2017.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARTEON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, DE-

38440 WOLFSBURG, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail and their parts; motorized land 
vehicles; motors and engines for land vehicles; 
propulsion mechanisms for land vehicles; vehicle 
chassis; vehicle bodies; couplings for land vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles; pneumatic tires; tires for 
vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires, solid, for 
vehicle wheels; vehicle wheels; hubs for vehicle 
wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair outfits for 
inner tubes, adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes, spikes for tires, anti-skid chains for vehicles; 
non-skid devices for vehicle tires; vehicle seats; 
rearview mirrors; head-rests for vehicle seats; anti-theft 
alarms for land vehicles, anti-theft devices for vehicles; 
cigar lighters for automobiles; motor cars; automobiles; 
trucks, trailers and semi-trailers for vehicles, trailer 
hitches for vehicles; omnibuses; motorcycles, mopeds, 
bicycles; cable transport apparatus and installations; 
carts, trolleys; aircraft; boats, ships; locomotives; 
motorbuses; caravans; tractors; cycles, scooters 
[vehicles]; chairlifts, funiculars; wheelchairs. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment, gymnastic articles; 
festive decorations for Christmas trees and artificial 
Christmas trees; fairground and playground apparatus; 
toys, games, playthings and novelties; scale model kits 
[toys]; stuffed toy animals and other stuffed toys; 
automatic amusement machines (coin-operated 
machines), arcade video game machines; video game 
machines; scale model vehicles; toy vehicles; scooters 
(toys for children); scale model automobiles; toy 
automobiles; radio-controlled toy vehicles; balls for 
games; kaleidoscopes; board games; playing cards; 
playing balls; exercise bicycles; archery implements; 
appliances for gymnastics; plastic race track; gloves for 
games; floats for fishing; camouflage screens [sports 
articles]; parts and fittings of all aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services concerning motor 
vehicles, motors and engines for land vehicles, vehicle 
chassis, vehicle bodies and tires for vehicle wheels; 
mail order retail and wholesale services concerning 
motor vehicles, motors and engines for land vehicles, 
vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle 
wheels; retail and wholesale services via internet 
concerning motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels; retail and wholesale business 
management services via teleshopping concerning 
motor vehicles, motors and engines for land vehicles, 
vehicle chassis, vehicle bodies and tires for vehicle 
wheels; bringing together, but not transporting, a 
variety of motor vehicles, motors and engines for land 
vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires for 
vehicle wheels for the benefit of others, thereby 
enabling customers to view and purchase the goods in 
a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of 
others about sale and purchase of motor vehicles, 
motors and engines for land vehicles, vehicle chassis, 
vehicle bodies and tires for vehicle wheels; business 
administration and organizational management of 
vehicle fleets for others; commercial information and 
advice for consumers[consumer advice shop]; 
administrative processing of purchase orders (office 
functions); arranging of contracts for the buying and 

selling of goods, for others; consultancy and assistance 
in organization and management of trading and 
business companies; advertising; business 
management; business administration; office functions; 
business consultancy and advisory services, radio and 
television advertising, organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes, news clipping 
services; personnel management consultancy; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; public relations; auctioneering; sales 
promotion for others; personnel recruitment; relocation 
services for businesses; administrative processing of 
purchase orders; auditing; sponsorship search. 

  Klasse 37   Reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
vehicles; vehicle breakdown repair services; 
customized carrying out of alterations on body, chassis 
and motor of motor vehicles (tuning), included in this 
class; varnishing of vehicles; vehicle polishing; anti-rust 
treatments for vehicles; vehicle maintenance; vehicle 
cleaning; retreading of tires; boiler and burner 
maintenance, cleaning and repair; repair information; 
construction information; installation of doors and 
windows; quarrying services; machinery installation, 
maintenance and repair; airplane maintenance and 
repair; shipbuilding; photographic apparatus repair; 
clock and watch repair; repair of security locks; rust 
proofing; furniture maintenance; leather care, cleaning 
and repair; disinfecting; burglar alarm installation and 
repair; advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1365888 
(210) Søknadsnr.: 201712327 
(151) Reg.dato: 2017.05.29 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.05.29 

(220) Inndato: 2017.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-chome, 

Kita-ku, JP-530-8203 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Gin; western liquors (in general); alcoholic fruit 
beverages; Japanese shochu-based beverages 
(Chuhai); beer flavored alcoholic beverages containing 
neither malt nor oats; beer-flavored alcoholic 
beverages containing malt or oats (except beers and 
low malt beers); Chinese liquors (in general); flavored 
liquors. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 162344 
(151) Reg.Dato.: 1994.04.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257219 
(151) Reg.Dato.: 2010.10.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279570 
(151) Reg.Dato.: 2014.12.19 
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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.: 201702603 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201711456 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201712475 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201716408 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201800007 
(730) Søker: 
 Ullensaker gym og turn, Aktivitetsveien 25, 2069 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801807 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802528 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802529 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201802665 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803082 
(730) Søker: 
 Qurate Retail, Inc., 12300 Liberty Blvd, US-CO80112 

ENGLEWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201803324 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804040 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2018.07.02 - nr 27/18

138 
 

(210) Søknadsnr.: 201804060 
(730) Søker: 
 L'Oréal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804123 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804379 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201805910 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201806777 
(730) Innehaver: 
 MacuHealth Limited Partnership, 401 South Old 

Woodward Avenue, US-MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201806777 
(730) Innehaver: 
 MacuHealth Limited Partnership, 401 South Old 

Woodward Avenue, US-MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201806778 
(730) Innehaver: 
 MacuHealth Limited Partnership, 401 South Old 

Woodward Avenue, US-MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201806778 
(730) Innehaver: 
 MacuHealth Limited Partnership, 401 South Old 

Woodward Avenue, US-MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807527 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807893 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201808001 
(730) Søker: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 100237 
(210) Søknadsnr.: 19762873 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
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(111) Reg.nr.: 100780 
(210) Søknadsnr.: 19770988 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 111893 
(210) Søknadsnr.: 19811614 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 115565 
(210) Søknadsnr.: 19821621 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, DE-61118 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 115702 
(210) Søknadsnr.: 19821866 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 121236 
(210) Søknadsnr.: 19840752 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 122293 
(210) Søknadsnr.: 19844141 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 124602 
(210) Søknadsnr.: 19851782 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 127054 
(210) Søknadsnr.: 19852217 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132166 
(210) Søknadsnr.: 19853560 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132785 
(210) Søknadsnr.: 19854473 
(730) Innehaver: 
 Valmet Technologies, Inc., P.O. Box 11, FI-02151 ESBO, 

Finland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 133312 
(210) Søknadsnr.: 19870698 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134352 
(210) Søknadsnr.: 19872564 
(730) Innehaver: 
 GLORIOUS EAGLE INVESTMENTS LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, VG-
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
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(111) Reg.nr.: 134353 
(210) Søknadsnr.: 19872565 
(730) Innehaver: 
 GLORIOUS EAGLE INVESTMENTS LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, VG-
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136395 
(210) Søknadsnr.: 19871557 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 137220 
(210) Søknadsnr.: 19871567 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149467 
(210) Søknadsnr.: 19905312 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 149806 
(210) Søknadsnr.: 19903791 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150179 
(210) Søknadsnr.: 19894952 
(730) Innehaver: 
 TUI UK Limited, Wigmore House, Wigmore Lane, GB-

LU29TN LUTON, BEDFORDSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 152058 
(210) Søknadsnr.: 19903304 
(730) Innehaver: 
 IMI Hydronic Engineering Switzerland AG, 

Mühlerainstrasse 26, CH-4414 FÜLLINSDORF, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 159061 
(210) Søknadsnr.: 19915902 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 161268 
(210) Søknadsnr.: 19930031 
(730) Innehaver: 
 Boomerang Sweden AB, Bobergsgatan 11, SE-11547 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162738 
(210) Søknadsnr.: 19931614 
(730) Innehaver: 
 GUIDELINE AS, Postboks 135, 2026 SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 162744 
(210) Søknadsnr.: 19931733 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 163501 
(210) Søknadsnr.: 19894951 
(730) Innehaver: 
 TUI UK Limited, Wigmore House, Wigmore Lane, GB-

LU29TN LUTON, BEDFORDSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
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(111) Reg.nr.: 166169 
(210) Søknadsnr.: 19936387 
(730) Innehaver: 
 ADAMA AGAN LTD, Northern Industrial Zone, P.O.Box 

262, IL-77102 ASHDOD, Israel 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 170322 
(210) Søknadsnr.: 19944674 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 172552 
(210) Søknadsnr.: 19932965 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188546 
(210) Søknadsnr.: 19967591 
(730) Innehaver: 
 BLUESTONE AS, Postboks 2198, 3103 TØNSBERG, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191672 
(210) Søknadsnr.: 19956581 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191855 
(210) Søknadsnr.: 19976422 
(730) Innehaver: 
 E.C. SrL, Via Mario Fusetti, 12, IT-20143 MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193266 
(210) Søknadsnr.: 19961877 
(730) Innehaver: 
 F3 Amusements, 114 Log Canoe Circle, US-MD21666 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193614 
(210) Søknadsnr.: 199802768 
(730) Innehaver: 
 Geiranger Utvikling AS, Geirangervegen 2, 6216 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196012 
(210) Søknadsnr.: 199801809 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197117 
(210) Søknadsnr.: 199802493 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 197707 
(210) Søknadsnr.: 199811243 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 198236 
(210) Søknadsnr.: 199806489 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
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(111) Reg.nr.: 199820 
(210) Søknadsnr.: 199800026 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200354 
(210) Søknadsnr.: 199908223 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing Care Corporation, 8001 Bloomington 

Freeway, US-MN55420 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200355 
(210) Søknadsnr.: 199908224 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing Care Corporation, 8001 Bloomington 

Freeway, US-MN55420 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202922 
(210) Søknadsnr.: 199912287 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 206787 
(210) Søknadsnr.: 200007575 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207925 
(210) Søknadsnr.: 200012601 
(730) Innehaver: 
 GLORIOUS EAGLE INVESTMENTS LIMITED, P.O. Box 

957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, VG-
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208259 
(210) Søknadsnr.: 200011016 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208260 
(210) Søknadsnr.: 200011018 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208368 
(210) Søknadsnr.: 200008171 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208369 
(210) Søknadsnr.: 200008172 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208370 
(210) Søknadsnr.: 200008175 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208371 
(210) Søknadsnr.: 200008177 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
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(111) Reg.nr.: 208761 
(210) Søknadsnr.: 200007893 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208855 
(210) Søknadsnr.: 200008173 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209011 
(210) Søknadsnr.: 200008176 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209012 
(210) Søknadsnr.: 200008170 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209013 
(210) Søknadsnr.: 200008174 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 209389 
(210) Søknadsnr.: 200007576 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212456 
(210) Søknadsnr.: 200011017 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214521 
(210) Søknadsnr.: 200113912 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214522 
(210) Søknadsnr.: 200113913 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214523 
(210) Søknadsnr.: 200113914 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214524 
(210) Søknadsnr.: 200113915 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214525 
(210) Søknadsnr.: 200113916 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 214526 
(210) Søknadsnr.: 200113917 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214527 
(210) Søknadsnr.: 200113918 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214528 
(210) Søknadsnr.: 200113919 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 214529 
(210) Søknadsnr.: 200113920 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 215215 
(210) Søknadsnr.: 200113059 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 215870 
(210) Søknadsnr.: 200111324 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217761 
(210) Søknadsnr.: 200114569 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217781 
(210) Søknadsnr.: 200205222 
(730) Innehaver: 
 Certego AS, Sandbrekkevegen 96, 5225 NESTTUN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221011 
(210) Søknadsnr.: 200300390 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 224840 
(210) Søknadsnr.: 200309989 
(730) Innehaver: 
 Nu Skin Force For Good Foundation, 75 W Center St., 

US-UT84601 PROVO, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 225210 
(210) Søknadsnr.: 200311937 
(730) Innehaver: 
 GUIDELINE AS, Postboks 135, 2026 SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226463 
(210) Søknadsnr.: 200402267 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 227647 
(210) Søknadsnr.: 200404197 
(730) Innehaver: 
 KLAR1 AS, Blåveisstien 11, 3426 GULLAUG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228256 
(210) Søknadsnr.: 200406941 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231057 
(210) Søknadsnr.: 200502667 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235775 
(210) Søknadsnr.: 200604563 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246620 
(210) Søknadsnr.: 200801256 
(730) Innehaver: 
 VENDLET APS, Egelund 33, DK-6200 AABENRAA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246861 
(210) Søknadsnr.: 200714440 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 

FR-92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249184 
(210) Søknadsnr.: 200811655 
(730) Innehaver: 
 Hiddn Security AS, Nedre Vollgate 4, 0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250008 
(210) Søknadsnr.: 200811654 
(730) Innehaver: 
 Hiddn Security AS, Nedre Vollgate 4, 0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250426 
(210) Søknadsnr.: 200900647 
(730) Innehaver: 
 Hiddn Security AS, Nedre Vollgate 4, 0158 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252872 
(210) Søknadsnr.: 200907725 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252873 
(210) Søknadsnr.: 200907726 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252880 
(210) Søknadsnr.: 200907728 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 252889 
(210) Søknadsnr.: 200907732 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252902 
(210) Søknadsnr.: 200907739 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252916 
(210) Søknadsnr.: 200907731 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252917 
(210) Søknadsnr.: 200907733 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252918 
(210) Søknadsnr.: 200907734 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252921 
(210) Søknadsnr.: 200907735 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252935 
(210) Søknadsnr.: 200907737 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252965 
(210) Søknadsnr.: 200907729 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257275 
(210) Søknadsnr.: 201003429 
(730) Innehaver: 
 ole Aarrestad, strandgaten 10, 3960 STATHELLE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258182 
(210) Søknadsnr.: 200907738 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260244 
(210) Søknadsnr.: 201100200 
(730) Innehaver: 
 Certego AS, Sandbrekkevegen 96, 5225 NESTTUN, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262706 
(210) Søknadsnr.: 201108147 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 264994 
(210) Søknadsnr.: 201112076 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271736 
(210) Søknadsnr.: 201304888 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 275566 
(210) Søknadsnr.: 201313176 
(730) Innehaver: 
 ole Aarrestad, strandgaten 10, 3960 STATHELLE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277588 
(210) Søknadsnr.: 201406251 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277589 
(210) Søknadsnr.: 201406252 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280257 
(210) Søknadsnr.: 201413612 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282922 
(210) Søknadsnr.: 201505325 
(730) Innehaver: 
 Catapult Enterprise Ltd, Royle Studio, Unit 1, 41 Wenlock 

Road, GB-N17SG LONDON, Storbritannia 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287618 
(210) Søknadsnr.: 201602716 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287777 
(210) Søknadsnr.: 201603807 
(730) Innehaver: 
 EPRS HOLDING AS, Mysenveien 1, 1890 RAKKESTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288862 
(210) Søknadsnr.: 201605898 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288986 
(210) Søknadsnr.: 201606012 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289256 
(210) Søknadsnr.: 201606522 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 289327 
(210) Søknadsnr.: 201606869 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289513 
(210) Søknadsnr.: 201607179 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289609 
(210) Søknadsnr.: 201607523 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289813 
(210) Søknadsnr.: 201607978 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289919 
(210) Søknadsnr.: 201607938 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290709 
(210) Søknadsnr.: 201610097 
(730) Innehaver: 
 TRIWER TECHNOLOGIES AS, Oscars gate 81, 0256 

OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290847 
(210) Søknadsnr.: 201611328 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291087 
(210) Søknadsnr.: 201612077 
(730) Innehaver: 
 Anita Borgvang, Hurdalsgata 75, 2003 LILLESTRØM, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291435 
(210) Søknadsnr.: 201613021 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291516 
(210) Søknadsnr.: 201613040 
(730) Innehaver: 
 Lavista AS, Rådhusveien 2 A, 1940 BJØRKELANGEN, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291518 
(210) Søknadsnr.: 201613041 
(730) Innehaver: 
 Lavista AS, Rådhusveien 2 A, 1940 BJØRKELANGEN, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291519 
(210) Søknadsnr.: 201613038 
(730) Innehaver: 
 Lavista AS, Rådhusveien 2 A, 1940 BJØRKELANGEN, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 291953 
(210) Søknadsnr.: 201613031 
(730) Innehaver: 
 FEATURING SPACES AS, Postboks 116, Skøyen, 0212 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293064 
(210) Søknadsnr.: 201702017 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293294 
(210) Søknadsnr.: 201702325 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293699 
(210) Søknadsnr.: 201703231 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293701 
(210) Søknadsnr.: 201703232 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 293946 
(210) Søknadsnr.: 201704371 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294771 
(210) Søknadsnr.: 201706183 
(730) Innehaver: 
 VRTCL Gaming Ltd (C80710), Level G (Office 1/27/19), 

Quantum House 75, Abate Rigord Street, MT-XBX1120 
TA' XBIEX, Malta 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294959 
(210) Søknadsnr.: 201704737 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295110 
(210) Søknadsnr.: 201706233 
(730) Innehaver: 
 MICHAEL & SARA AS, Breivollveien 25, 0668 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295751 
(210) Søknadsnr.: 201708200 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296026 
(210) Søknadsnr.: 201709743 
(730) Innehaver: 
 L'Oréal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296190 
(210) Søknadsnr.: 201709910 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 296277 
(210) Søknadsnr.: 201710272 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296279 
(210) Søknadsnr.: 201710832 
(730) Innehaver: 
 IBX Brands LLC, 601 West 26th Street Suite 1762, US-

NY10001 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297435 
(210) Søknadsnr.: 201716468 
(730) Innehaver: 
 LAKSEBØRSEN NO AS, Postboks 4427, 

Kremmergården, 6044 ÅLESUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297783 
(210) Søknadsnr.: 201713936 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297850 
(210) Søknadsnr.: 201800393 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298266 
(210) Søknadsnr.: 201805184 
(730) Innehaver: 
 BRAV NORWAY AS, Postboks 113 Kjelsås, 0411 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298450 
(210) Søknadsnr.: 201715306 
(730) Innehaver: 
 TRAINEE INNLANDET SA, c/o The Assessment 

Company AS, Postboks 16, 2301 HAMAR, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 57312 
(210) Søknadsnr.: 72082 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 BALLERUP, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 60049 
(210) Søknadsnr.: 75439 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 62117 
(210) Søknadsnr.: 75520 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 62935 
(210) Søknadsnr.: 77999 
(730) Innehaver: 
 Norske Skog AS, Karenlyst allé 49, 0279 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 66456 
(210) Søknadsnr.: 84375 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 67257 
(210) Søknadsnr.: 82548 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 67667 
(210) Søknadsnr.: 85409 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74981 
(210) Søknadsnr.: 90965 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 90794 
(210) Søknadsnr.: 116287 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 95105 
(210) Søknadsnr.: 116204 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 96941 
(210) Søknadsnr.: 19760039 
(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201608565 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 289945 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Jack London Ranch, LLC, London 
Ranch Road 2498, CA95442 
GLEN ELLEN, USA (US) 

 Lisenshaver: Pernod Ricard Kenwood Hoding, 
LLC, 9592 Sonoma Highway, 
CA95452 KENWOOD, USA (US) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 33 Vin. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2018.06.01 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2018.06.19 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201714633 
(730) Søker: 
 SEARIS AS, c/o DIGS AS, Olav Tryggvasons gate 30, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201716048 
(730) Søker: 
 Cambridge Nutritional Foods Ltd, Stafford House, 10 

Brakey Road, GB-NN171LU CORBY, NORTHANTS, 
Storbritannia 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201800007 
(730) Søker: 
 Ullensaker gym og turn, Aktivitetsveien 25, 2069 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801614 
(730) Søker: 
 UHRE AS, Grimelundsveien 6D, 0775 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.13 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804060 
(730) Søker: 
 L'Oréal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201804700 
(730) Søker: 
 SEARIS AS, c/o DIGS AS Olav Tryggvasons gate 30, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 115565 
(210) Søknadsnr.: 19821621 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, DE-61118 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132166 
(210) Søknadsnr.: 19853560 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 133728 
(210) Søknadsnr.: 19820972 
(730) Innehaver: 
 Activision Publishing Inc, 3100 Ocean Park Blvd., US-

CA90405 SANTA MONICA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1368672 
(210) Søknadsnr.: 201713090 
(730) Innehaver: 
 NEL HYDROGEN A/S, Industriparken 34, DK-7400 

HERNING, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 DAHL Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 17, DK-

8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1394601 
(210) Søknadsnr.: 201803914 
(730) Innehaver: 
 Nel Hydrogen A/S, Industriparken 34b, DK-7400 

HERNING, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 DAHL Advokatpartnerselskab, Åboulevarden 17, DK-

8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
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(111) Reg.nr.: 152058 
(210) Søknadsnr.: 19903304 
(730) Innehaver: 
 IMI Hydronic Engineering Switzerland AG, 

Mühlerainstrasse 26, CH-4414 FÜLLINSDORF, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 161268 
(210) Søknadsnr.: 19930031 
(730) Innehaver: 
 Boomerang Sweden AB, Bobergsgatan 11, SE-11547 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, SE-10359 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162738 
(210) Søknadsnr.: 19931614 
(730) Innehaver: 
 GUIDELINE AS, Postboks 135, 2026 SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 170322 
(210) Søknadsnr.: 19944674 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192082 
(210) Søknadsnr.: 199800154 
(730) Innehaver: 
 PPG Industries Ohio Inc, 3800 West 143rd Street, US-

OH44111 CLEVELAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193568 
(210) Søknadsnr.: 199801394 
(730) Innehaver: 
 "Belfius Banque", en Néerlandais "Belfius Bank", SA/NV, 

Boulevard Pachéco 44, NL-1000 BRUSSEL, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200354 
(210) Søknadsnr.: 199908223 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing Care Corporation, 8001 Bloomington 

Freeway, US-MN55420 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200355 
(210) Søknadsnr.: 199908224 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing Care Corporation, 8001 Bloomington 

Freeway, US-MN55420 BLOOMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 202922 
(210) Søknadsnr.: 199912287 
(730) Innehaver: 
 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US-

MN55144 SAINT PAUL, USA 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE-10123 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207925 
(210) Søknadsnr.: 200012601 
(730) Innehaver: 
 Tecnigold SpA, Borso del Grappa, IT-, Italia 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208368 
(210) Søknadsnr.: 200008171 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208369 
(210) Søknadsnr.: 200008172 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
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(111) Reg.nr.: 208370 
(210) Søknadsnr.: 200008175 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208371 
(210) Søknadsnr.: 200008177 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208855 
(210) Søknadsnr.: 200008173 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209011 
(210) Søknadsnr.: 200008176 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209012 
(210) Søknadsnr.: 200008170 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 209013 
(210) Søknadsnr.: 200008174 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225093 
(210) Søknadsnr.: 200312065 
(730) Innehaver: 
 Scancast Holding AB, Råsundavägen 166, SE-16936 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 225210 
(210) Søknadsnr.: 200311937 
(730) Innehaver: 
 GUIDELINE AS, Postboks 135, 2026 SKJETTEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 228256 
(210) Søknadsnr.: 200406941 
(730) Innehaver: 
 Active 24 s.r.o., Sokolovska 394/17, CZ-18600 PRAHA, 

Den tsjekkiske republikk 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246861 
(210) Søknadsnr.: 200714440 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 

FR-92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247444 
(210) Søknadsnr.: 200804540 
(730) Innehaver: 
 Message A/S, A.F. Heidemanns Vej 19-21, DK-9800 

HJØRRING, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 PATRADE A/S, Fredens Torv 3A, DK-8000 AARHUS C, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248174 
(210) Søknadsnr.: 200809881 
(730) Innehaver: 
 Den Glade Ku Siv Holmeide, Holmeidstranda 252, 6630 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.21 
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(111) Reg.nr.: 250727 
(210) Søknadsnr.: 200901054 
(730) Innehaver: 
 Pharma Marine AS, Postboks 33, 6281 SØVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT EDVARD BRÆKKE, Lunneveien 25, 1570 

DILLING, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252185 
(210) Søknadsnr.: 200904745 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254653 
(210) Søknadsnr.: 200911194 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257275 
(210) Søknadsnr.: 201003429 
(730) Innehaver: 
 ole Aarrestad, strandgaten 10, 3960 STATHELLE, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263032 
(210) Søknadsnr.: 201106834 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263094 
(210) Søknadsnr.: 201105813 
(730) Innehaver: 
 AMO Uppsala AB, Box 6406, SE-75136 UPPSALA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 264994 
(210) Søknadsnr.: 201112076 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265961 
(210) Søknadsnr.: 201201048 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267302 
(210) Søknadsnr.: 201106833 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 270620 
(210) Søknadsnr.: 201300579 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271736 
(210) Søknadsnr.: 201304888 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275566 
(210) Søknadsnr.: 201313176 
(730) Innehaver: 
 ole Aarrestad, strandgaten 10, 3960 STATHELLE, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
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(111) Reg.nr.: 277588 
(210) Søknadsnr.: 201406251 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277589 
(210) Søknadsnr.: 201406252 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280508 
(210) Søknadsnr.: 201412627 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283854 
(210) Søknadsnr.: 201504448 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 284181 
(210) Søknadsnr.: 201507782 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 287777 
(210) Søknadsnr.: 201603807 
(730) Innehaver: 
 EPRS HOLDING AS, Mysenveien 1, 1890 RAKKESTAD, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291275 
(210) Søknadsnr.: 201612694 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291351 
(210) Søknadsnr.: 201612996 
(730) Innehaver: 
 Berit Nordstrand Smarte Nytelser AS, Postboks 478 

Kolbotn, 1411 KOLBOTN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295861 
(210) Søknadsnr.: 201712195 
(730) Innehaver: 
 De Forenede Dampvaskerier A/S, Dyregårdsvej 1, DK-

2740 SKOVLUNDE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 

DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296026 
(210) Søknadsnr.: 201709743 
(730) Innehaver: 
 L'Oréal, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298266 
(210) Søknadsnr.: 201805184 
(730) Innehaver: 
 BRAV NORWAY AS, Postboks 113 Kjelsås, 0411 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 37673 
(210) Søknadsnr.: 44826 
(730) Innehaver: 
 Emanuel Ungaro Italia SrL, Corso Monforte, 41, IT-20122 

MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.25 
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(111) Reg.nr.: 53971 
(210) Søknadsnr.: 65711 
(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain Sweden AB, Box 415, SE-19124 

SOLLENTUNA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Hansson Thyresson AB, Box 73, SE-20120 MALMÖ, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 57312 
(210) Søknadsnr.: 72082 
(730) Innehaver: 
 GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 BALLERUP, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 92851 
(210) Søknadsnr.: 116388 
(730) Innehaver: 
 AMO Uppsala AB, Box 6406, SE-75136 UPPSALA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.18 
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Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering 
 
Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering. 
 
 
Det er foretatt en erstatning etter vml § 73 av nasjonal 
registrering nr. 132590 med internasjonal registrering 
nr. 1150425. 
Internasjonal registrering nr. 1150425 har fått  
prioritet fra nasjonal registrering nr. 132590.  
Prioriteten gjelder varene i klasse 10, «Disposable and 
implantable medical devices for use within cardiology, 
surgery, intensive care, nephrology, endocrinology, 
neurology, blood management, organ preservation and 
ophthalmology; surgical implants.» 
 
 
 
Det er foretatt en erstatning etter vml § 73 av nasjonal 
registrering nr. 192336 med internasjonal registrering 
nr. 0903681. 
Internasjonal registrering nr. 0903681 har fått  
prioritet fra nasjonal registrering nr. 192336. Prioriteten 
gjelder for “Salt and sand spreaders (not vehicles), as well as 
sprayers (not vehicles) for liquids especially for the treatment 
of roads in winter” i klasse 7. 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1329366 
(151) Reg.dato.: 2016.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.05 

(210) Søknadsnr.: 201701220 
(220) Inndato: 2017.02.02 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.10.05, DE, 30 2016 029 148 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Turquoise and anthrazite., 

(730) Innehaver: 
 Motel One GmbH, Tegernseer Landstrasse 165, 

81539 MÜNCHEN, Tyskland (DE) 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; providing hotel and motel services; 
temporary accommodation reservations; hotel services 
for preferred customers, namely, operating 
membership accommodation with preference 
programs. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1341199 
(151) Reg.dato.: 2017.02.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.02 

(210) Søknadsnr.: 201705236 
(220) Inndato: 2017.04.27 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Jan Lescow, Hauptstrasse 29, 25335 BOKHOLT-
HANREDDER, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Agricultural and aquacultural crops, horticulture and 

forestry products; seeds; trees; cuttings (plant -); 
natural plants; flowers. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1079119 
(210) Søknadsnr.: 201203333 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 38/12 - 2012.09.17 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.06.21 

(540) Gjengivelse av merket 

CHIPINS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Snack food consisting primarily of corn. 
 
(730) Innehaver: 

 Dale & Thomas Popcorn LLC, 1 Cedar Lane, US-NJ07631 
ENGLEWOOD, USA 

 Kravstiller: 
 Intersnack Group GmbH & Co. KG, Peter-Müller-Str. 3, 

DE-40468 DÜSSELDORF, Tyskland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0770099 
(210) Søknadsnr.: 200115194 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 43/02 - 2002.10.21 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.06.13 

(540) Gjengivelse av merket 

DRESS CODE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3    Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. 

  Klasse 25    Brassieres, corsets (underclothing), corselets, girdles, 
panties, belts, stocking suspenders, stockings, ladies' 
underwear and other clothing. 

 
(730) Innehaver: 

 Guerlain SA, 68, avenue des Champs-Elysées, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

 Kravstiller: 
 Zalando SE, Tamara-Danz-Strasse 1, DE-10243 BERLIN, 

Tyskland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100613 2028.07.06 
  

 
100636 2028.07.06 
  

 
100752 2028.08.10 
  

 
100762 2028.08.10 
  

 
100804 2028.08.24 
  

 
101178 2028.11.16 
  

 
101281 2028.12.14 
  

 
101590 2029.01.25 
  

 
132688 2028.07.07 
  

 
132819 2028.07.28 
  

 
132879 2028.08.04 
  

 
132920 2028.08.04 
  

 
132954 2028.08.04 
  

 
133024 2028.08.18 
  

 
133055 2028.08.18 
  

 
133124 2028.08.25 
  

 
133135 2028.08.25 
  

 
133197 2028.08.25 
  

 
133280 2028.09.01 
  

 
133811 2028.10.13 
  

 
135043 2029.01.19 
  

 
136391 2029.05.03 
  

 
188050 2028.01.15 
  

 
188978 2028.03.19 
  

 
190275 2028.05.29 

190907 2028.06.18 
  

 
190947 2028.06.18 
  

 
191012 2028.06.25 
  

 
191045 2028.06.25 
  

 
191046 2028.06.25 
  

 
191093 2028.06.25 
  

 
191247 2028.07.02 
  

 
191267 2028.07.02 
  

 
191301 2028.07.02 
  

 
191331 2028.07.09 
  

 
191622 2028.07.23 
  

 
191646 2028.07.23 
  

 
191800 2028.07.30 
  

 
191836 2028.08.06 
  

 
191918 2028.08.06 
  

 
191952 2028.08.13 
  

 
191970 2028.08.13 
  

 
191994 2028.08.13 
  

 
191999 2028.08.13 
  

 
192000 2028.08.13 
  

 
192226 2028.08.20 
  

 
192258 2028.08.20 
  

 
192259 2028.08.20 
  

 
192278 2028.08.20 
  

 
192288 2028.08.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

192541 2028.09.03 
  

 
193199 2028.10.02 
  

 
193594 2028.10.15 
  

 
193641 2028.10.15 
  

 
194292 2028.11.12 
  

 
194764 2028.12.10 
  

 
194844 2028.12.10 
  

 
194893 2028.12.17 
  

 
243501 2028.01.09 
  

 
244533 2028.02.28 
  

 
245165 2028.04.02 
  

 
245588 2028.04.24 
  

 
246315 2028.06.11 
  

 
246380 2028.06.13 
  

 
246410 2028.06.16 
  

 
246465 2028.06.18 
  

 
246469 2028.06.19 
  

 
246480 2028.06.19 
  

 
246487 2028.06.19 
  

 
246498 2028.06.20 
  

 
246508 2028.06.20 
  

 
246559 2028.06.25 
  

 
246571 2028.06.25 
  

 
246632 2028.06.30 
  

 
246633 2028.06.30 
  

 
246640 2028.06.30 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

246670 2028.07.01 
  

 
246672 2028.07.01 
  

 
246822 2028.07.09 
  

 
246823 2028.07.09 
  

 
246858 2028.07.10 
  

 
246903 2028.07.14 
  

 
246975 2028.07.28 
  

 
247033 2028.08.04 
  

 
247050 2028.08.04 
  

 
247055 2028.08.04 
  

 
247056 2028.08.04 
  

 
247063 2028.08.05 
  

 
247072 2028.08.06 
  

 
247217 2028.08.14 
  

 
247318 2028.08.20 
  

 
247319 2028.08.20 
  

 
247401 2028.08.26 
  

 
247415 2028.08.27 
  

 
247822 2028.09.25 
  

 
248280 2028.10.23 
  

 
248477 2028.11.04 
  

 
248495 2028.11.04 
  

 
248496 2028.11.04 
  

 
248613 2028.11.11 
  

 
248915 2028.12.02 
  

 
249013 2028.12.08 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

249048 2028.12.10 
  

 
249106 2028.12.15 
  

 
249834 2029.02.16 
  

 
250912 2029.05.08 
  

 
37388 2028.08.07 
  

 
37923 2028.12.24 
  

 
53734 2029.02.24 
  

 
74523 2028.06.13 
  

 
74798 2028.07.18 
  

 
75501 2028.11.28 
  

 
75569 2028.12.13 
  

 
75640 2028.12.20 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0438198 2028.06.01 
  

 
0524795 2028.06.06 
  

 
0691382 2028.01.30 
  

 
0693451 2028.04.16 
  

 
0693458 2028.06.03 
  

 
0693742 2028.05.28 
  

 
0693782 2028.06.05 
  

 
0694148 2028.06.04 
  

 
0694185 2028.06.05 
  

 
0694230 2028.05.26 
  

 
0694403 2028.06.04 
  

 
0694677 2028.06.05 
  

 
0694701 2028.05.16 
  

 
0694878 2028.05.16 
  

 
0695344 2028.06.02 
  

 
0695640 2028.06.04 
  

 
0696062 2028.05.28 
  

 
0696235 2028.06.02 
  

 
0696236 2028.06.02 
  

 
0696237 2028.06.02 
  

 
0696238 2028.06.02 
 
 

 

0696239 2028.06.02 
  

 
0697604 2028.06.04 
  

 
0697735 2028.06.06 
  

 
0697835 2028.06.04 
  

 
0698022 2028.05.19 
  

 
0698024 2028.06.02 
  

 
0699053 2028.06.04 
  

 
0699153 2028.05.28 
  

 
0699757 2028.06.08 
  

 
0699797 2028.06.03 
  

 
0702163 2028.06.06 
  

 
0702278 2028.06.05 
  

 
0710744 2028.06.01 
  

 
0930276 2027.07.06 
  

 
0944296 2027.11.06 
  

 
0949038 2027.11.08 
  

 
0951745 2027.11.21 
  

 
0956717 2028.01.29 
  

 
0956723 2028.02.13 
  

 
0957854 2028.01.16 
  

 
0961947 2027.11.26 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0965133 2028.05.23 
  

 
0965495 2028.05.02 
  

 
0965636 2028.05.23 
  

 
0966387 2028.06.06 
  

 
0966388 2028.06.06 
  

 
0966541 2028.05.27 
  

 
0966571 2028.06.06 
  

 
0966572 2028.06.06 
  

 
0966589 2028.06.06 
  

 
0966590 2028.06.06 
  

 
0966789 2028.06.03 
  

 
0966814 2028.06.03 
  

 
0966824 2028.06.05 
  

 
0966825 2028.06.05 
  

 
0966858 2028.06.05 
  

 
0967162 2028.06.02 
  

 
0967177 2028.06.06 
  

 
0967355 2028.04.30 
  

 
0967469 2028.05.13 
  

 
0967524 2028.05.23 
  

 
0967642 2028.06.06 
  

 
0967652 2028.06.06 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0967739 2028.06.05 
  

 
0967740 2028.06.06 
  

 
0967933 2028.06.02 
  

 
0968060 2028.06.03 
  

 
0968236 2028.06.06 
  

 
0968480 2028.06.03 
  

 
0968490 2028.06.07 
  

 
0968666 2028.06.05 
  

 
0968793 2028.06.03 
  

 
0969299 2028.06.04 
  

 
0969517 2028.05.02 
  

 
0969695 2028.06.02 
  

 
0969826 2028.06.06 
  

 
0969960 2028.06.06 
  

 
0970131 2028.06.03 
  

 
0970453 2028.06.06 
  

 
0970501 2028.05.27 
  

 
0970803 2028.06.04 
  

 
0970927 2028.06.03 
  

 
0971007 2028.06.06 
  

 
0971517 2028.06.05 
  

 
0971519 2028.06.05 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0971700 2028.04.29 
  

 
0972197 2028.05.27 
  

 
0972481 2028.06.02 
  

 
0972569 2028.06.03 
  

 
0972868 2028.06.06 
  

 
0973802 2028.05.16 
  

 
0973875 2028.06.06 
  

 
0974558 2028.05.30 
  

 
0975744 2028.05.27 
  

 
0976245 2028.06.05 
  

 
0976441 2028.06.05 
  

 
0976781 2028.06.03 
  

 
0978327 2028.05.26 
  

 
0978702 2028.05.29 
  

 
0978851 2028.05.28 
  

 
0978852 2028.05.28 
  

 
0980240 2028.05.30 
  

 
0980698 2028.05.09 
  

 
0981443 2028.06.04 
  

 
0982555 2028.06.05 
  

 
0982667 2028.06.05 
  

 
0984196 2028.06.06 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0984843 2028.05.27 
  

 
0985367 2028.05.07 
  

 
0985405 2028.04.25 
  

 
0985441 2028.06.05 
  

 
0986150 2028.06.02 
  

 
0986669 2028.06.04 
  

 
0986670 2028.06.04 
  

 
0986830 2028.06.07 
  

 
0986970 2028.06.04 
  

 
0987317 2028.06.05 
  

 
0988661 2028.05.23 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0506891 2016.09.25 
  

 
0683746 2017.11.25 
  

 
0684310 2017.12.05 
  

 
0684623 2017.12.06 
  

 
0684836 2017.11.30 
  

 
0684966 2017.11.24 
  

 
0685547 2017.11.25 
  

 
0685583 2017.11.28 
  

 
0685653 2017.11.27 
  

 
0685695 2017.11.27 
  

 
0685744 2017.11.27 
  

 
0685773 2017.11.27 
  

 
0685916 2017.11.27 
  

 
0686076 2017.11.28 
  

 
0686171 2017.11.24 
  

 
0687465 2017.11.26 
  

 
0690241 2017.11.25 
  

 
0901627 2016.09.13 
  

 
0945423 2017.11.27 
  

 
0945847 2017.11.27 
  

 
0946452 2017.11.29 
  

 
0946620 2017.11.26 
  

 
0946740 2017.11.26 
  

 
0946741 2017.11.26 
  

 
0946854 2017.11.30 

0947169 2017.11.30 
  

 
0947234 2017.11.28 
  

 
0947240 2017.11.26 
  

 
0947367 2017.11.26 
  

 
0947387 2017.11.28 
  

 
0947455 2017.11.29 
  

 
0947621 2017.12.05 
  

 
0947648 2017.11.27 
  

 
0947670 2017.11.26 
  

 
0947671 2017.11.30 
  

 
0947725 2017.11.29 
  

 
0947754 2017.11.28 
  

 
0947762 2017.11.26 
  

 
0947800 2017.11.28 
  

 
0947805 2017.11.28 
  

 
0947891 2017.11.26 
  

 
0948317 2017.11.27 
  

 
0948456 2017.11.30 
  

 
0948457 2017.11.30 
  

 
0948668 2017.11.26 
  

 
0948742 2017.11.27 
  

 
0948823 2017.11.27 
  

 
0948824 2017.11.28 
  

 
0948825 2017.11.28 
  

 
0948849 2017.11.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0948850 2017.11.28 
  

 
0949434 2017.11.29 
  

 
0949484 2017.11.27 
  

 
0949509 2017.11.28 
  

 
0949517 2017.11.26 
  

 
0949540 2017.11.26 
  

 
0949663 2017.12.05 
  

 
0949738 2017.11.27 
  

 
0949754 2017.12.08 
  

 
0949788 2017.11.27 
  

 
0949789 2017.11.27 
  

 
0950024 2017.11.26 
  

 
0950080 2017.12.06 
  

 
0950181 2017.11.29 
  

 
0950279 2017.11.29 
  

 
0950349 2017.11.29 
  

 
0950357 2017.11.29 
  

 
0950673 2017.11.26 
  

 
0951617 2017.11.29 
  

 
0952258 2017.11.26 
  

 
0952271 2017.12.07 
  

 
0952433 2017.12.06 
  

 
0952565 2017.12.06 
  

 
0952566 2017.12.06 
  

 
0952718 2017.11.26 
  

 
0952866 2017.11.27 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0953115 2017.11.27 
  

 
0953348 2017.12.08 
  

 
0953773 2017.11.27 
  

 
0954345 2017.11.27 
  

 
0955641 2017.11.29 
  

 
0956224 2017.11.28 
  

 
0958327 2017.11.28 
  

 
0959084 2017.11.28 
  

 
0959179 2017.11.30 
  

 
0959671 2017.11.30 
  

 
0964420 2017.11.30 
  

 
0968113 2017.11.30 
  

 
0968114 2017.11.30 
  

 
0969894 2017.11.26 
  

 
0973990 2017.12.08 
  

 
0974164 2017.11.29 
  

 
0978342 2017.11.27 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0966671 2018.05.22 
  

 
0966674 2018.05.22 
  

 
0967174 2018.05.22 
  

 
0967175 2018.05.22 
  

 
0971897 2018.05.22 
  

 
0971984 2018.05.22 
  

 
0971989 2018.05.22 
  

 
1174131 2018.04.12 
  

 
1174139 2018.04.11 
  

 
1181822 2018.04.05 
  

 
1199662 2018.04.05 
  

 
1217263 2018.04.04 
  

 
1231498 2018.04.05 
  

 
1248536A 2018.04.20 
  

 
1294022 2018.05.29 
  

 
1390983 2018.05.01 
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Avgjørelser i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn 

Krav nummer: 2017/00389 

Kravstiller: MV ELEKTRO AS, Bernt Ankers Gate 10, 0183 OSLO 

Grunnlag: Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er 
egnet til å forveksles med kravstillers foretaksnavn MV ELEKTRO 
AS med organisasjonsnummer 996 692 736, jf. foretaksnavneloven 
§ 2–6 nr. 4.

Registreringsinnehaver: MW ELEKTRO AS, Østensjøveien 62, 
0667 OSLO  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet MW ELEKTRO AS er 
ikke i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om 
administrativ overprøving tas ikke til følge. 

Krav nummer: 2017/00404 

Kravstiller: DØRTEKNIKK AS, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S 

Grunnlag: Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er 
egnet til å forveksles med kravstillers foretaksnavn DØRTEKNIKK 
AS med organisasjonsnummer 977 031 567 og innarbeidede 
kjennetegnsrettigheter til DØRTEKNIKK AS, jf. foretaksnavneloven § 
2–6 nr. 4.  

Registreringsinnehaver: DØRTEKNIKK MIDT-NORGE AS, Gamle 
Oslovei 19 B, 7020 TRONDHEIM  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet DØRTEKNIKK MIDT-
NORGE AS er ikke i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og 
kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge. 

Krav nummer: 2017/00463 

Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: B2 HOLDING AS, 
org.nr.: 918316507  

Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2017.12.18 

Innehaver: B2 Holding AS, Lysgårdlia 4, 4647, BRENNÅSEN 

Kravstiller: B2Holding ASA, Postboks 1726 Vika, 0121, OSLO 

Grunnlag: Kravet er begrunnet med at innehavers foretaksnavn er 
egnet til å forveksles med kravstillers eldre varemerkeregistrering nr. 
273075, det kombinerte merket B2HOLDING, varemerkeregistrering 
nr. 273076, ordmerket B2HOLDING, og foretaksnavnet B2HOLDING 
ASA, med organisasjonsnummer 992 249 986, jf. 
foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4.  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet B2 HOLDING AS er i 
strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om administrativ 
overprøving tas til følge.
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