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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.: 299322 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201808966 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MORTEN NYBORG HOEL, STEINVEGEN 8, 2818 

GJØVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, 
brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via 
internett. 

  Klasse 41   Organisering av arrangementer innen utdanning, 
underholdning, idrett og kultur; utdannings- og 
opplæringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299323 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201808989 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DEN LYKKELIGE SPORTSMANN AS, c/o Cody AS 
Rødmyrjordet 7, 3735 SKIEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Hotell-, restaurant- og kafétjenester; restaurant,- bar- 

og cocktailsalongtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299324 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201808993 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PUSH MEDIA AS, Kuttersvingen 10, 9017 TROMSØ, 

Norge 
KRISTIN SKAR FORSETH, VESTREGATA 
23LEILIGHET 80, 9008 TROMSØ, Norge 
KRISTIAN HANSEN, KUTTERSVINGEN 10, 9017 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklame- og salgsfremmende tjenester; 

reklamebyråer; reklamevirksomhet; produksjon av 
reklamefilmer; rådgivning vedrørende reklamestrategi; 
produksjon av radio- og tv-reklame; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; layouttjenester for 
reklameformål. 

  Klasse 41   Filmproduksjon; tv-filmproduksjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299325 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809010 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LYCAN AS, Verkstedveien 6D, 1671 KRÅKERØY, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 

datanettverk og trådløse enheter; dataprogramvare for 
applikasjon- og databaseintegrering; dataprogramvare 
for levering av trådløst innhold; elektronisk 
spillprogramvare; datagrafikkprogrammer; interaktiv 
dataprogramvare; interaktiv 
underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; interaktiv multimediaprogramvare for 
spilling; nedlastbar dataprogramvare for 
fjernovervåkning og analyse; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
nedlastbar interaktiv underholdningsprogramvare for å 
spille videospill; dataprogramvare for bruk ved 
tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareprodukter; dataprogramvare for 
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databasestyring; videospillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; pedagogisk 
programvare; pedagogisk programvare for barn; 
programvare; programvare for virtuell virkelighet; 
programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; 
programvare for GPS-navigasjonssystemer; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt for mobiltelefoner; programvare for datatavler; 
dataspillprogrammer; dataspillprogrammer som er 
nedlastbare via internett; nedlastbare 
dataspillprogrammer; roboter for undervisning; 
nedlastbar grafikk for mobiltelefoner; dataprogramvare 
som muliggjør overføring av bilder til mobiltelefoner; 
nedlastbare ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; 
elektronisk spillprogramvare for mobiltelefoner; 
nedlastbare elektroniske bøker. 

  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester; 
opplæringstjenester tilveiebrakt av simulatorer; 
spilltjenester tilbudt online; utdanning, undervisning og 
opplæring; underholdning og kulturaktiviteter; 
tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av 
spilleshow; fremskaffelse av nettbasert informasjon 
innen dataspillunderholdning; informasjon i forbindelse 
med nettbasert dataspillunderholdning fra en database 
eller et globalt kommunikasjonsnettverk; utgivelse av 
bøker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling 
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
dataprogrammering og dataprogramvaredesign; 
programmering av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; design, 
opprettelse og programmering av nettsider; design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
rådgivning innen programmering og utvikling av e-
forretningsportaler; dataprogrammeringstjenester i 
forbindelse med multimedia og interaktive 
applikasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299326 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809012 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KEYSTEP AS, Postboks 150 Oppsal, 0619 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP DA, 

Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare og programvare for levering av sikker 
fjerntilgang til data- og kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 37   Installasjon og vedlikehold av maskinvare for 
datanettverk og Internettilgang; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk 
og IT-utstyr. 

  Klasse 42   IT-programmeringstjenester; outsourcing av IT-
tjenester; opprette og designe nettsidebaserte registre 
med informasjon, for andre [IT-tjenester]; 
rådgivningstjenester innen it; elektroniske tjenester for 
sikkerhetskopiering av data; elektroniske tjenester for 
datalagring og sikkerhetskopiering av data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 

(111) Reg.nr.: 299327 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809013 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KEYSTEP AS, Postboks 150 Oppsal, 0619 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 BING HODNELAND ADVOKATSELSKAP DA, 
Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskinvare og programvare for levering av sikker 

fjerntilgang til data- og kommunikasjonsnettverk; 
datamaskinvare og programvare; datamaskinvare og 
fastvare. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk 
og IT-utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
maskinvare for datanettverk; installasjon og vedlikehold 
av maskinvare for datanettverk og Internettilgang. 

  Klasse 42   Rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; outsourcing av IT-tjenester; 
programmering av programvare for import og styring av 
data; iT-programmeringstjenester; rådgivningstjenester 
innen it. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299328 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809021 
(220) Inndato: 2018.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SORDALGRUPPEN AS, Søreide, 5962 BJORDAL, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]. 
  Klasse 39   Turistinformasjonstjenester i forbindelse med reiser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299329 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809020 
(220) Inndato: 2018.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SORDALGRUPPEN AS, Søreide, 5962 BJORDAL, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Brikker for ølglass. 
  Klasse 32   Øl. 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299330 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201808743 
(220) Inndato: 2018.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RNX PRODUCTIONS GURI, Hafrsfjordgata 63, 4010 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Egg, melk og melkeprodukter; kjøtt; røkt fisk; fisk [ikke 
levende]; bearbeidet ost; grønnsaker, kokte; frosne 
grønnsaker; grillede grønnsaker; skinke; kokos, 
klargjort; fetaost; kremost; kirsebær, bearbeidet; 
blåbær, bearbeidet; hard ost; røkt ost; geitost/brunost; 
yoghurtost; hvitost; bacon; nøtter uten skall; nøtter, 
bearbeidet; potetpannekaker; grønnsaker, bearbeidet; 
grønnsaker, hermetiske; frysetørrede grønnsaker. 

  Klasse 30   Pannekaker; store pannekaker [pannekaker]; tynne 
pannekaker;  crêpes; sukker, honning, sirup; hvitt 
sukker; karameller laget av sukker; mel; gluten til 
matlagingsformål; brød, bakverk og konditorvarer; 
brød; næringsmidler basert på havre; sjokolade; 
sjokoladeprodukter; sjokoladedesserter; sjokoladepynt; 
sjokoladetrøfler; sjokolademousse; sjokoladedrikker; 
sjokoladepålegg med nøtter; melkesjokolade; 
salatdressinger; bokhvetemel; bokhvete, bearbeidet; 
grøt av bokhvete; chimichangas [frityrkokte fylte 
maispannekaker]; enchiladas [fylte maispannekaker]; 
quesadillas [fylte maispannekaker]; vafler. 

  Klasse 43   Take-awaytjenester for mat; kafeer; catering i 

hurtigmatkafeteria; servering av mat og drikke i 
internettkafeer; tilveiebringelse av mat og drikke i 
internettkafeer; cateringtjenester for bedriftskafeteriaer; 
kafé-, kafeteria- og restauranttjenester; kafeteriaer; 
midlertidig innlosjering; beverting og tilbringing av mat 
og drikke; restauranter med hjemlevering; servering av 
mat og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse 
av mat og drikke for gjester i restauranter; 
reservasjons- og bestillingstjenester for hoteller, 
restauranter og ferieovernattinger; servering av mat og 
drikke for gjester i restauranter; tilveiebringelse av mat 
og drikke i restauranter og barer; tilveiebringelse av 
mat og drikke i restauranter; delikatesser [restauranter]; 
reservasjon av restauranter; catering; cateringtjenester 
for mat og drikke; cateringtjenester for skoler; take-
awaytjenester for fast-food. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299331 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201801525 
(220) Inndato: 2018.01.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VEXTA AS, Glynitveien 21, 1400 SKI, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektrisitetsmålere; Elektrisitetstellere; Elektriske 
brytere; Elektriske releer; Fartsmålere; Gassmålere; 
Globalt posisjoneringssystem apparater [GPS]; 
Hastighetsmålere; Krengningsmålere; 
Lufttetthetsmålere; Lydalarmer; Mengdemålere; 
Måleapparater, elektriske; Måleinstrumenter; Nautiske 
apparater og instrumenter; Røkdetektorer; 
Satellittnavigatorer; Senderapparater 
[telekommunikasjon]; Senderapparater for elektroniske 
signaler; Strømavbrytere; Strømkoblere [elektrisitet]; 
Temperaturmålere; Trykkmåleinstrumenter; 
Trykkmålere; 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; 
Voltmetere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299332 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.21, US, 87/617,901 
(210) Søknadsnr.: 201803005 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heartware Inc, 14400 NW 60th Avenue, US-FL33014 
MIAMI LAKES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr, nemlig en biomedisinsk 
hjerteimplantatenhet i form av en mekanisk pumpe. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299333 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201809017 
(220) Inndato: 2018.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KEN TALLEST AS, Munkedamsveien 98, 0270 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299334 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.20, EM, 017367715 
(210) Søknadsnr.: 201802675 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yoimo AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Mykvarer for streaming og visning av audiovisuelt- og 

multimediainnhold via Internett og globale 
kommunikasjonsnettverk; mykvarer for streaming og 

visning av audiovisuelt- og multimediainnhold for 
digitale elektroniske enheter; dataprogramvareverktøy 
for utvikling av mykvarer for å skape program samt 
applikasjoner for streaming og visning av audiovisuelt- 
og multimediainnhold; maskinvarer for innspilling, 
visning og streaming av audiovisuelt- og 
multimediainnhold, nemlig digitale medier, digitale 
kameraer og digitale videoinnretninger som består av 
lyd- og video-mottakere; nedlastbar programvare for å 
muliggjøre opplasting, publisering, live streaming, 
visning, merking, blogging, deling eller på annen måte 
tilby elektroniske medier eller informasjon over 
Internett. 

  Klasse 35   Abonnement av audiovisuelt- og multimediainnhold; 
utvikling og tilby markedsføringsprogrammer innenfor 
området for streamingtjenester av audiovisuelt- og 
multimediainnhold; tilby av reklameplass på nettsteder 
samt under streaming og visning av audiovisuelt- og 
multimediainnhold. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
elektroniske medier, audiovisuelt- og multimediainnhold 
via Internett og andre elektroniske 
kommunikasjonsnett; kringkasting, webcasting, 
streaming og overføring av elektroniske medier, 
audiovisuelt- og multimediainnhold via Internett og 
elektroniske kommunikasjonsnett; tilby tilgang til 
plattform i form av fora og chatterom for brukere å laste 
opp, søke, vise, dele og kommentere videoer og annet 
multimediainnhold via Internett og andre 
kommunikasjonsnett. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig å tilby et nettsted 
med audiovisuelt- og multimediainnhold via Internett og 
globale kommunikasjonsnett; tilby ikke- nedlastbare 
videoinnspillinger via on-demand-tjenester; 
underholdningstjenester, inkludert operasjonelle 
innspillings- og avspillings- tjenester av audiovisuelt- og 
multimediainnhold for andre via Internett, mobile 
plattformer og lokale datanettverk. 

  Klasse 42   Applikasjonsutleie-tjenester (ASP), nemlig mykvarer 
som tillater opplasting, publisering, visning, merking, 
blogging, deling eller på annen måte tilby elektronisk-, 
audiovisuelt- og multimediainnhold via Internett og 
andre kommunikasjonsnett; utvikling av mykvarer, 
programmering og implementering relatert til innspilling 
og avspilling av audiovisuelt- og multimediainnhold; IT-
tjenester, nemlig opprettelse av virtuelle samfunn for 
chatting, å søke, avspilling, visning og deling av videoer 
og annet multimediainnhold via Internett og andre 
kommunikasjonsnett; tilby ikke- nedlastbare 
programvarer til bruk i forbindelse med overføring, 
streaming, visning og nedlasting av audiovisuelt- og 
multimediainnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299335 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201802525 
(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: 
 Z EVENT AS, Sandakerveien 24C, 0473 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; Bedriftsledelse for 

utøvende kunstnere; 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; Personnelrekruttering; 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; 
Organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, 
ferier og turer; 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 
[underholdningvirksomhet]; 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]; Showoppsetninger; Skriving av tekster 
[andre enn for reklameformål]; Teateroppsetninger; 
Teambuilding; Tekstforfattervirksomhet; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Underholdningsinformasjon; 
Underholdningsvirksomhet; Utgivelse av bøker; 
Varieteteater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299336 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201802240 
(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: 
 KORSTEVOLL GRUPPEN AS, Semsveien 40, 3302 

HOKKSUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske sammensetninger for impregnering. 
  Klasse 2   Treimpregneringsmidler; maling. 
  Klasse 35   Salg av treimpregneringsmidler, kjemiske 

sammensetninger for impregnering og maling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299337 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201802932 
(220) Inndato: 2018.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIMPLE FOODS CO, LTD., 470 Village No. 1, 

Sukhumvit Road, Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, TH-SAMUT PRAKAN 
PROVINCE, Thailand 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Mandelmelk; mandelmelk uten tilsatt søtningsstoff; 
mandelmelkbaserte drikkevarer som inneholder kaffe; 
valnøttmelk; valnøttmelk som inneholder matcha grønn 
te; pistasjnøttmelk; pistasjnøttmelk som inneholder 
sjokolade. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299338 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201709959 
(220) Inndato: 2017.06.12 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SBANKEN ASA, Postboks 7077, 5020 BERGEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software, softwareapplikasjoner; software og 

softwareapplikasjoner for formidling, utveksling og 
lagring av informasjon; software og 
softwareapplikasjoner som tilrettelegger for formidling 
og markedsføring av produkter og tjenester; nedlastbar 
programvare i form av en mobil applikasjon for sikre 
finansielle transaksjoner og betalinger; nedlastbar 
programvare i form av en mobil applikasjon som 
tilrettelegger flere typer av betaling og debet 
transaksjoner i en integrert mobiltelefon, PDA 
(personlige digitale assistenter), og web-baserte 
miljøer; programvare-applikasjoner som muliggjør 
elektronisk overføring av betalinger via et globalt 
datanettverk og trådløse nettverk; 
dataoperativsystemprogramvare for tilrettelegging av 
kommersielle transaksjoner gjennom elektroniske 
midler via trådløst nettverk, globalt datanettverk og 
mobilt telekommunikasjonsutstyr; dataprogramvare-
applikasjoner som tillater kontaktløse betalinger via 
mobilt telekommunikasjonsutstyr. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig magasiner, brosjyrer, nyhetsbrev; 
kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater) alle foranstående varer til bruk i 
forbindelse med banktjenester og finansielle 
transaksjonstjenester, fast eiendom, boliglån, utleie, 
byggevirksomhet og dertil tilhørende emner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299339 
(151) Reg.dato.: 2018.07.12 
(210) Søknadsnr.: 201704364 
(220) Inndato: 2017.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NIKLAS ANGELUS IT AS, Abel Meyers gate 8, 7800 
NAMSOS, Norge 

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

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

  Klasse 35   Avertering av varer og tjenester for andre, gjennom 
elektroniske medier, for at andre kan se og kjøpe disse 
varer og tjenester; sluttbrukertjenester på nettet, nemlig 
timebestilling, ved hjelp telekommunikasjon, 
mobiltelefon, eksterne kommunikasjonsmidler, inkludert 
Internett og gjennom direkte markedsføring; online 
detaljhandelstjenester ved hjelp av 

telekommunikasjons- eller elektroniske medier, nemlig 
tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøp og 
salg av varer og tjenester innen tannlege-, lege-, 
kiropraktor- og fysioterapivirksomhet; online 
detaljhandelstjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
online markedsplass for kjøp og salg av varer og 
tjenester gjennom en app, mobiltelefon, eller en 
computer; tilveiebringelse av informasjon, råd og 
bistand til kunder knyttet til nevnte tjenester. 

  Klasse 42   Utvikling av programvare og apper for bruk i 
markedsføring og handel med varer og tjenester ved 
hjelp av telekommunikasjon eller elektroniske medier, 
inkludert men ikke begrenset til Internett og telefoni. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299340 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803026 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALANDIA TECH TRADE AB, Pl 125, FI-22101 

MARIEHAMN, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Deler og komponenter for marine farkoster. 
  Klasse 35   Forhandlertjenester, inkludert distanse salg og 

internettsalg, relatert til marinefartøy og båter, tilbehør 
og reservedeler for marinefartøy og båter. Presentasjon 
av varer på kommersielle medier, til salgsformål. 
Reklame og markedsføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299341 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803024 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KINLY AS, Postboks 8026, 4068 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; maskinvare; maskinvare og 

programvare for telekonferanse tjenester og 
videokonferanse tjenester; programvare for overføring, 
distribusjon, ruting, integrering, deling, kontroll, 
forbedring, sikring og styring av lyd-, video- og 
datakommunikasjon til og fra flere brukere og steder; 
maskinvare og programvare for å muliggjøre 
videokonferanse, videotelefoni, video- og 
talekommunikasjon og for utvikling av konvergert tale, 
video og data via digitale nettverk; programvare til 
datamaskin; telekommunikasjon programvare. 

  Klasse 35   Tjenester innen detaljhandel knyttet til apparater for 
videokonferanser; tjenester innen detaljhandel knyttet 
til programvare og maskinvare; utleie av databaser; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
til telekommunikasjon, lyd, video og interaktive 
apparater, samt komponenter og systemer 
(maskinvare), konsulenttjenester og 
rådgivningstjenester knyttet til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 38   Elektronisk overføring av data og dokumenter via 
datamaskiner og internett; telekommunikasjon, 
herunder overføring av meldinger, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold, direktesendt og forhåndsinnspilt, 
via internett; videokonferanser; fremskaffe apparater for 
videokonferanser; direkte overføring av audiovisuelt 
materiale på internett;  elektronisk tilgang til 
videokonferansetjenester; utleie av videokonferanse- 
og telekommunikasjonsapparater; utleie av multimedia 
kommunikasjonsapparater og -enheter, samt apparater 
og enheter for kommunikasjon mellom flere parter; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle ovenfor 
nevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangere og gjennomføre kongresser, konferanser og 
symposier. 

  Klasse 42   Tilby nettbasert programvare; hotell for, (hosting) 
websider; utleie av dataservere; tjenester fra IKT-
spesialister for sikkerhet innen digitaliserte 
kommunikasjonsnettverk; informasjons og 
rådgivningstjenester i IKT-feltet knyttet til sikkerhet på 
internett og andre nettverk, herunder sikker overføring 
av data og informasjon; tjenester tilknyttet IKT-
spesialister innen kontroll av datanettverk for 
sikkerhetsformål, inkludert bruk av brannmurer; design 
av programvare og maskinvare for telekommunikasjon 
og overføring av lyd og video via Internett; 
programvareutvikling for telekommunikasjon, overføring 
av data og lyd; tilby nettbasert programvare for 
nedlastning; design, opprettelse og vedlikehold av 

nettsteder for telekonferanse og videokonferanse, 
videokonferanser, videopost, konferanserom og 
arrangementer over video; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av programvare; elektronisk lagring av filer 
og dokumenter for andre; rådgivningstjenester og 
informasjon innen IKT relatert til koding og dekoding av 
data; tjenester fra IKT-spesialister i sammenheng med 
brukerautentisering innen området for tale- og 
datakommunikasjonsbaserte nettverkstjenester; hotell 
for, (hosting), av databaser tilgjengelige over nett, og 
søkbare databaser over nett; konsulenttjenester og 
rådgivning knyttet til alle nevnte overnevnte tjenester. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av materiell 
eiendom og enkeltpersoner, herunder overvåkings- og 
inspeksjonskamera-tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299342 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803022 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KINLY AS, Postboks 8026, 4068 STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; maskinvare; maskinvare og 

programvare for telekonferanse tjenester og 
videokonferanse tjenester; programvare for overføring, 
distribusjon, ruting, integrering, deling, kontroll, 
forbedring, sikring og styring av lyd-, video- og 
datakommunikasjon til og fra flere brukere og steder; 
maskinvare og programvare for å muliggjøre 
videokonferanse, videotelefoni, video- og 
talekommunikasjon og for utvikling av konvergert tale, 
video og data via digitale nettverk; programvare til 
datamaskin; telekommunikasjon programvare. 

  Klasse 35   Tjenester innen detaljhandel knyttet til apparater for 
videokonferanser; tjenester innen detaljhandel knyttet 
til programvare og maskinvare; utleie av databaser; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare 
til telekommunikasjon, lyd, video og interaktive 
apparater, samt komponenter og systemer 
(maskinvare), konsulenttjenester og 
rådgivningstjenester knyttet til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 38   Elektronisk overføring av data og dokumenter via 
datamaskiner og internett; telekommunikasjon, 
herunder overføring av meldinger, bilder, lyd og 
audiovisuelt innhold, direktesendt og forhåndsinnspilt, 
via internett; videokonferanser; fremskaffe apparater for 
videokonferanser; direkte overføring av audiovisuelt 
materiale på internett;  elektronisk tilgang til 
videokonferansetjenester; utleie av videokonferanse- 
og telekommunikasjonsapparater; utleie av multimedia 
kommunikasjonsapparater og -enheter, samt apparater
og enheter for kommunikasjon mellom flere parter; 
konsulenttjenester og rådgivning knyttet til alle ovenfor 
nevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
arrangere og gjennomføre kongresser, konferanser og 
symposier. 
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  Klasse 42   Tilby nettbasert programvare; hotell for, (hosting) 
websider; utleie av dataservere; tjenester fra IKT-
spesialister for sikkerhet innen digitaliserte 
kommunikasjonsnettverk; informasjons og 
rådgivningstjenester i IKT-feltet knyttet til sikkerhet på 
internett og andre nettverk, herunder sikker overføring 
av data og informasjon; tjenester tilknyttet IKT-
spesialister innen kontroll av datanettverk for 
sikkerhetsformål, inkludert bruk av brannmurer; design 
av programvare og maskinvare for telekommunikasjon 
og overføring av lyd og video via Internett; 
programvareutvikling for telekommunikasjon, overføring 
av data og lyd; tilby nettbasert programvare for 
nedlastning; design, opprettelse og vedlikehold av 
nettsteder for telekonferanse og videokonferanse, 
videokonferanser, videopost, konferanserom og 
arrangementer over video; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av programvare; elektronisk lagring av filer 
og dokumenter for andre; rådgivningstjenester og 
informasjon innen IKT relatert til koding og dekoding av 
data; tjenester fra IKT-spesialister i sammenheng med 
brukerautentisering innen området for tale- og 
datakommunikasjonsbaserte nettverkstjenester; hotell 
for, (hosting), av databaser tilgjengelige over nett, og 
søkbare databaser over nett; konsulenttjenester og 
rådgivning knyttet til alle nevnte overnevnte tjenester. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av materiell 
eiendom og enkeltpersoner, herunder overvåkings- og 
inspeksjonskamera-tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299343 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201802998 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STRØM AS, Postboks 459 Skøyen, 0213 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.). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299344 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803041 
(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: 
 NORWEGIAN YACHT VOYAGES AS, Postboks 1270 

Vika, 0111 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Organisering av cruisefart; transport av passasjerer 
med cruiseskip; tilrettelegging avreiser og cruise; 
tilrettelegging av reiser, utflukter og cruise; 
tilrettelegging og bestilling avcruise. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299345 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201808962 
(220) Inndato: 2018.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GJULEM AS, Karterud gård Erikstadveien 168, 1555 
SON, Norge 
KJERSTI E LEVORSEN GJULEM, KARTERUD 
GÅRDERIKSTADVEIEN 168, 1555 SON, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd for kjæledyr i form av 

pulverdrikkblanding; fruktsmaktilsatte 
kosttilskuddsdrikkeblandinger i pulverform; 
ernæringstilskuddsdrikkeblandinger i pulverform. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299346 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803029 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LOFOTEN NATURE AS, Bjørkeveien 20, 8450 

STOKMARKNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såpestykker; Kosmetikk for bruk på huden; Kosmetikk 
i form av fuktighetsgivende kremer, hudkremer og 
emulsjoner; Parfymeri, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårkremer; Eteriske oljer. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299347 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201801201 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AARBAKKE INNOVATION AS, Postboks 13, 4349 
BRYNE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Installasjon og reparasjon av rørledninger. 

Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
høytrykkslinjer, slanger og rørledninger for hydrauliske 
systemer. Oljeborerør- og oljerørledningsinstallasjon. 
  Installasjon av gass- og vannrørledninger  

  Klasse 39   Overføring av olje eller gass via rørledninger 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299348 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201808963 
(220) Inndato: 2018.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MEDWEAR AS, Sorenskrivervegen 14B, 2005 
RÆLINGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Medisinske kåper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299349 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201808964 
(220) Inndato: 2018.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AMON GROUP AS, Skiveien 144A, 1415 OPPEGÅRD, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleiepreparater; hårpleiemidler, ikke for 
medisinske formål; hårpleie- og hårbehandlingsmidler. 

  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299350 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803057 
(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: 
 REQUESTIFY AS, Ørnahaugen 5 B, 4340 BRYNE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

brukerprogramvare for smarttelefoner, nettbrett og 
datamaskiner. 

  Klasse 35   Markedsføring gjennom elektroniske medier; 
reklamevirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299351 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.07.12, CA, 1847025 
(210) Søknadsnr.: 201717040 
(220) Inndato: 2017.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SNC-Lavalin Group Inc., 455 Rene-Levesque Blvd 
West, Suite 1500, CA-QCH2Z1Z3 MONTREAL, 
Canada 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggentreprenørtjenester; 
generelle bygningsentreprenørtjenester; 
prosjektledelse innenfor byggevirksomhet; 
rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon av 
bygninger; rådgivning i byggeprosjekter innenfor 
infrastruktur, energi og kraft, gruvedrift og metallurgi, 
olje og gass; byggeledelse; byggeledelse og 
overvåking av alle slags offentlige eller private 
byggeprosjekter og alle slags offentlige eller private 
prosjekter innenfor infrastruktur, energi og kraft, 
gruvedrift og metallurgi, olje og gass; reparasjon og 
vedlikehold av bygninger. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise] og tekniske 
rådgivningstjenester innenfor alle slags offentlige eller 
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private byggeprosjekter og alle slags offentlige eller 
private prosjekter innenfor infrastruktur, energi og kraft, 
gruvedrift og metallurgi, olje og gass; 
sivilingeniørtjenester, teknisk tegning; teknisk 
landmåling; maskinteknikktjenester; 
elektroteknikktjenester; maskin- og 
elektroingeniørtjenester; planlegging av bygninger og 
infrastruktursystemer for bygninger; forskning på 
byggeprosjekter innenfor infrastruktur, energi og kraft, 
gruvedrift og metallurgi, olje og gass samt utarbeidelse 
av rapporter knyttet til dette; fremskaffelse av tekniske 
studier samt utarbeidelse av rapporter for andre 
innenfor alle slags offentlige eller private 
byggeprosjekter og alle slags offentlige eller private 
prosjekter innenfor infrastruktur, energi og kraft, 
gruvedrift og metallurgi, olje og gass; utførelse av 
tekniske prosjektstudier for byggeprosjekter; klargjøring 
av rapporter i forbindelse med tekniske prosjektstudier 
for byggeprosjekter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299352 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803732 
(220) Inndato: 2018.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDANGER GULV AS, Postboks 149 Lilleaker, 0216 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 27   Vinylgulvbelegg 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299353 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809078 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HOTELL IVAR AASEN AS, Postboks 113, 6153 

ØRSTA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Håndklær av tekstiler. 
  Klasse 25   Arbeidsklær. 
  Klasse 43   Hotell-, bar- og restauranttjenester; reisebyråtjenester 

for å utføre hotellreservasjoner; booking-byråtjenester 
for bestilling av hotellinnkvartering; hotell- og 
restauranttjenester; hotellcateringtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299354 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809076 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SAMAD GHAFFAR, LEIL.11BADEBAKKEN 24, 0467 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   PC-er; nettbrett; batteriladere for mobiltelefon; 
mobiltelefondeksler; mobiltelefoner; 
mobiltelefonapparater; håndholdte PC-er; vesker for 
laptoper; radioer med klokke; øreplugger; øretelefoner; 
briller; solbriller; kjeder for solbriller; hodetelefoner; 
hodetelefoner for musikk; hodetelefoner for telefoner; 
brilleinnfatninger; smartklokker; smarttelefoner; 
smartarmbånd; smartbriller; smartringer; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
applikasjonsprogramvare; applikasjoner, nedlastbare. 

  Klasse 14   Klokkeringer; klokkereimer av lær; klokker; 
dressklokker; øredobber; kjeder [smykker]; 
armbåndsur. 

  Klasse 18   Vesker for sportsklær; vesker og tasker for sportsklær; 
pengepung [lærvare]; skinn og pelser; klær for hunder; 
huder og skinn. 

  Klasse 25   Jakker; jakker med refleksbånd; jakker av lær; 
vanntette jakker; bukser; boksershorts [undertøy]; 
shortser; poloskjorter; pologensere; sko; dress-skjorter; 
dresser; khaki [klær]; olabukser; klær for damer; klær 
for barn; caps; caps med brem; golfcaps; baseballcaps; 
klær; klær for gymnastikk; belter laget av tekstil [klær]; 
belter laget av lærimitasjon; sokker. 

  Klasse 38   Streaming av lyd- og videomateriale på internett; 
streaming av data; streamingtjenester for video, lyd og 
tv. 

  Klasse 42   Programmering for datamaskiner; programmering av 
nettsider; datastyrt grafisk design. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299355 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809040 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ORANGUTWANG STEINAR KARLSEN, Langedalen 
343, 5268 HAUKELAND, Norge 
STEINAR KARLSEN, LANGEDALEN 343, 5268 
HAUKELAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   CD-plater; lP-plater; innspilte videoplater og kassetter; 

nedlastbar digital musikk fra MP3-Internettsider. 
  Klasse 41   Komponeringstjenester; produksjon og utgivelse av 

musikk; fotografering; produksjon av musikk; 
artistopptredener; produksjon av lyd-, musikk- og 
videoinnspillinger; innspillingstjenester for lyd, film, 
video og tv; produksjon og distribusjon av lyd-, film- og 
videoinnspillinger; underholdningstjenester innen 
teater, musikk, tv, radio og film; tilveiebringelse av film-, 
tv- og musikkvideounderholdning via et interaktivt 
nettsted; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; tv-
filmproduksjon; produksjon av tv-filmer; presentasjon 
av filmer, show, skuespill eller musikkforestillinger; 
produksjon av filmer i studioer. 

  Klasse 42   Grafisk formgiving; grafiske designtjenester; datastyrt 
grafisk design; industriell og grafisk kunstdesign; 
design og grafisk kunstdesign for opprettelse av 
nettsteder; design og grafisk kunstdesign for 
opprettelse av nettsider på internett; design og utvikling 
av dataspillprogramvare; utvikling av dataprogrammer 
og dataspillprogramvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299356 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809015 
(220) Inndato: 2018.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INKERIA AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; etiketter av plast; selvklebende etiketter 
som trykkes med personlige eller medisinske 
opplysninger [ikke av tekstil]; selvklebende etiketter, 
ikke av tekstil. Etiketter og personlige navnelapper, ikke 
av tekstil. 

  Klasse 25   Barnetøy; klær for barn; klær. 
  Klasse 35   Markedsføring av produkter; salgsfremmende 

markedsføring. Salg og markedsføring av klistremerker 
og påstrykbare merker for merking av tøy. 

  Klasse 40   Produksjon av klistremerker og påstrykbare merkar for 
merking av klær og eiendeler. 

  Klasse 42   Designtjenester i forbindelse med trykksaker; 
nettbaserte designtjenester; grafiske designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299357 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.05.12, EM, 016707051 
(210) Søknadsnr.: 201714719 
(220) Inndato: 2017.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knauf Insulation d.o.o., Varazdinska 140, HR-42220 
NOVI MAROF, Kroatia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Isolerende materialer; mineralull for isolerende formål; 
termisk isolerende materialer; isolasjonsmaterialer for 
isolasjon mot lyd; isolasjonsmaterialer for 
brannisolasjon; alle ovennevnte varer relatert til 
tekniske installasjoner innen sektorene industri, varme, 
ventilasjon og luftkondisjonering, og den marine sektor.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299358 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201716005 
(220) Inndato: 2017.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZAVE AS, c/o Agente AS, Stortingsgata 12, 0161 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; luftfuktere 
(evaporator); desinfiserende apparater; 
varmeelementer; infrarøde varmestrålere; elektriske 
radiatorer; sentralvarmeradiatorer; fuktingsanlegg 
(humidifiers) for sentralvarmeradiatorer; 
ekspansjonstanker for sentralvarmeinstallasjoner; 
elektriske vifter for personlig bruk; 
avkjølingsinstallasjoner og –maskiner; air 
conditioninstallasjoner; air conditionapparater; filter til 
air condition; tørkeapparater og –installasjoner; fuktere 
(humidifiers); fuktingsapparater til bruk med air 
conditionapparater; vanningsinstallasjoner, 
automatiske; varmepumper; varmeakkumulatorer; 
varmevekslere, annet enn maskindeler; 
varmtvannsberedere [apparater]; 
vannsteriliseringsapparater; luftluktfjerningsapparater 
(air deodorising apparatus); luft-ettervarmere (air 
reheaters); luftfiltreringsinstallasjoner; 
luftavkjølingsapparater; lufttørkere; 
luftrensingsapparater og –maskiner; luftsterilisatorer; 
gassdrevne og elektriske varmtvannsbeholdere 
(boilers); varmtvannsbeholdere (boilers) for 
husholdningen; varmtvannsbeholdere (boilers) for 
installasjoner for varmtvannsforsyning; 
varmtvannsbeholdere (boilers) for 
oppvarmingsinstallasjoner; 
akkumulasjonsvarmtvannsbeholdere (accumulation 
boilers); deler, beslag, kontroll- og reguleringstilbehør 
for air conditionapparater og –installasjoner, 
varmeapparater- og installasjoner, varmepumper; 
regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassapparater. 

  Klasse 35   Detalj- og engroshandel, for andre, inkludert via 
internett, av varmepumper [maskindeler], 
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luftkondensatorer, automatiske tidsbrytere, elektriske 
batterier, ladere til elektriske batterier, kontakter, 
støpsler og andre plugger [elektriske koblinger], 
solcellepaneler for produksjon av elektrisitet, 
solcellebatterier, regulatorer, kraftkontroller, 
temperaturkontroller, termostater, brannalarmer, 
ozonapparater, kraftkontrollenheter, elektriske 
kontrollenheter for energiadministrasjon, 
elektrisitetsmålingsinstrumenter, gassmetere 
[måleinstrumenter], strømningsmålere, 
termalenergimålingsapparater, elektro-dynamiske 
apparater for fjernstyring av signaler, fjernopererte 
elektro-dynamiske signalapparater, 
fjernkontrollapparater, air condition, ventilasjons-, 
oppvarmings- og avkjølingsapparater, varmepumper, 
tørking-, vannforsyning og sanitærutstyr, 
vannbeholdere, varmebeholdere, deres deler, 
kontrollenheter, beslag og tilbehør. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
vedlikehold- og reparasjonsvirksomhet knyttet til 
elektriske apparater, elektroniske apparater, maskiner, 
air condition, ventilasjon, varme- og 
avkjølingsapparater; installasjon og reparasjon av 
fuktingsapparater; byggevirksomhet og vedlikehold av 
rørledninger; rørleggertjenester; reparasjon og vask av 
varmtvannsbeholdere (boiler); installasjon og 
reparasjon av elektriske anordninger; forstyrrelses- og 
støydemping i elektriske apparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299359 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201717380 
(220) Inndato: 2017.12.28 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WHARC LIMITED, RM 1019-1020,10F TOWER 
A,NEW MANDARIN PLAZA,14 SCIENCE MUSEUM 
ROAD,TST EAST KLN, HK-HONG KONG, Hong Kong 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; huder og skinn; reisekister og 
kofferter; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
pisker; salmakervarer; lommebøker; 
pengepunger/vesker; sportsbager; håndvesker; 
ryggsekker; trillebager; sekker for fjellklatrere; 
campingsekker; reisevesker; strandvesker; 
skolevesker; sminkekofferter; halsbånd eller klær for 
dyr; salunderlag; handlenett eller vesker for shopping.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; lær- eller 
lærimitasjonsklær; belter (bekledning); pelser 
(klesplagg); hansker (bekledning); skjerf; slips; 
trikotklær; sokker; tøfler; strand-, ski- eller sportsfottøy; 
undertøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299360 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809057 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WILD FIRE FOODS AS, Blekksoppgrenda 30, 1352 

KOLSÅS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Sauseblandinger; krydderblandinger; marinader; 
chilisaus; ketchup; grillsaus. 

  Klasse 40   Produksjon av matvarer (for 3. part) 
  Klasse 43   Catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299361 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809060 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WILD FIRE FOODS AS, Blekksoppgrenda 30, 1352 
KOLSÅS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sauseblandinger; teriyaki-saus; grillsaus; marinader; 

krydderblandinger; chilisaus; ketchup. 
  Klasse 43   Catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299362 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201717388 
(220) Inndato: 2017.12.29 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek 
Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 42   Skytjenester med programvare for å kontrollere og 
administrere informasjon; skytjenester med 
programvare for organisering, analyse, tolkning, 
visualisering, og tilveiebringelse av diagnostisk støtte, 
med import-funksjoner fra datainnsamlingssystemer, og 
eksport-funksjoner rettet mot andre apparater og 
programvare; software as a service(saas)-tjenester 
som inkluderer programvare for organisering, analyse, 
tolkning, visualisering, og deling av 
virksomhetsetteretning og tilveiebringelse av 

diagnostisk støtte, med import-funksjoner fra 
datainnsamlingssystemer, og eksport-funksjoner rettet 
mot andre apparater og programvare; design av 
datanettverk og programvaredesign organisering, 
analyse, tolkning, visualisering, og deling av klinisk 
informasjon; utvikling, oppdatering og vedlikehold av 
programvare og databaseprogramvare; installering og 
vedlikehold av dataprogramvare; forskning, utvikling, 
design og oppgradering av datamaskinprogramvare; 
design og utvikling av programvare; oppdatering, 
design og utleie av programvare; kvalitetssikring for 
analytiske laboratorier; tjenester for å sikre at 
analytiske laboratorier er i samsvar med lover og 
regler; fjernstyrt online operativ overvåkning av 
laboratorieinstrumenter og tilknyttede 
datamaskinsystemer for analytiske laboratorier; 
datamaskinbaserte prosjektstyringstjenester  innen 
vitenskapelig forskning; kvalitetskontroll, regulatoriske 
tjenester, testing og produktivitetstjenester knyttet til 
laboratorier; spesialdesign og utvikling av programvare 
til bruk ved analytiske laboratorier; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende dataanalytiske tjenester som 
benyttes i tilknytning til anvendelse og bruk av 
analytiske instrumenter innen den laboratorieanalytiske 
industrien; dataprogrammering for andre; tekniske 
supporttjenester, nemlig, tilveiebringelse av 
informasjon, konsultasjon, og diagnostiske tjenester 
innen feltet for biologisk og kjemisk analytiske 
komponenter, dataprogramvare, og medisinsk utstyr, 
deler, forsyninger; installasjon av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299363 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201809085 
(220) Inndato: 2018.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BODYFLY FROGNER AS, Frognerveien 20, 0263 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Puter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299364 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201802204 
(220) Inndato: 2018.02.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Topps Company, Inc., One Whitehall Street, US-
NY10004 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Godteri og konfektyrer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299365 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201801975 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Reuro AS, Postboks 60, 2024 GJERDRUM, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Elektriske kjøkkenmaskiner; fruktpresser, 

blandemaskiner, blendere, potetskrellere, kaffekverner, 
tappemaskiner, visper og boksåpnere.   

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; vaffeljern, 
kaffetraktere, kaffemaskiner, vannkokere, brødristere, 
brødbakemaskiner, smørbrødgriller, riskokere, 
frityrkokere, mikrobølgeovner, kokeplater, komfyrer, 
grillapparater, kakejern og varmeplater. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
materialer for børstebinding; artikler til 
rengjøringsformål; råglass eller halvfabrikata av glass, 
unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk; ikke-elektriske vaffeljern og kakejern. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299366 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201802493 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MR. ICEMAN AS, Industriveien 2, 2166 OPPAKER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

krydderier; is i form av isbiter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299367 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201802614 
(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: 
 Golder Associates Corporation, 3730 Chamblee Tucker 

Road, US-GA30341 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsledelse og 
forretningsadministrasjon; bistand ved administrasjon 
av forretningsaktiviteter, nemlig prosjektbegrunnelser, 
prosjektrammer, prosjektleveranse-strategier, 
risikostyringsrådgivning, prosjektledelse, 
prosjektstyring, prosjektrevisjon, firmarådgivning, 
administrasjonsrådgivning, planlegging av 
virksomhetsutvikling; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse innen området teamutvikling, nemlig 
fremskaffelse, opprettelse og ledelse av designteam 
bestående av designkonsulenter, spesialister og 
rådgivere; økonomisk rådgivning og informasjon for 
industrielle og kommersielle sektorer for å planlegge, 
organisere, kontrollere og utføre prosjekter i ulike 
sektorer i et firma, nemlig prosjektprogrammering, 
forretningsundersøkelser, forretningsrådgivning, 
forretningsledelse, forretningsanalyser, 
prosjektgjennomgang, økonomiske analyser, og 
gjennomførbarhetsundersøkelser, økonomiske og 
gjennomførbarhetsstudier og tjenester for 
prosjektledelse; profesjonelle rådgivningstjenester for 
forretningsinformasjon.    

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse og byggetilsyn; 
konsulenttjenester ved bygningsarbeider, nemlig, 
risikovurdering i forbindelse med infrastruktur; 
vedlikehold av rørledninger; koordinering av 
byggeprosjekter; entreprenørvirksomhet i forbindelse 
med bygging; byggetilsynsvirksomhet; oppsyn med 
nedrivning av bygninger; jordstabilisering; profesjonell 
rådgivning vedrørende gruvedrift; profesjonell 
rådgivning vedrørende steinbryting; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøtiltak, nemlig, 
avfallshåndtering; profesjonell rådgivning vedrørende 
miljøgjenvinning, nemlig, landgjenvinning og 
gjenvinning av gruver; profesjonell rådgivning 
vedrørende miljøhelse og sikkerhet, nemlig, miljøtiltak 
vedrørende fjerning av asbest; Nedrivningstjenester, 
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nemlig, rådgivning, tilsyn og observasjon av nedrivning.
  Klasse 40   Profesjonell rådgivning vedrørende avfallshåndtering, 

vannbehandling, luftrensing, vannrensing, 
avløpsgjenvinning, avfallsbehandling, gassproduksjon, 
oljeproduksjon, produksjon av elektrisitet, produksjon 
av energi, produksjon av elektrisk strøm; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøtiltak, nemlig, jord-, avfalls- 
og/eller vannbehandlingstjenester; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøhelse og sikkerhet, nemlig, 
tiltak i forbindelse med muggforebyggende tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; byggeteknikk; tilveiebringelse av 
kvalitetssikringstjenester innen byggevirksomhet; 
profesjonell rådgivning i forbindelse med miljø- og 
grunnteknikk, luftkvalitet, biologisk vitenskap, arkeologi, 
ingeniørvirksomhet, hydrogeologi, hydrologi, 
geoteknikk, geologi, geofysikk, miljøteknikk, 
byggeteknikk, miljøsikkerhet, miljøstudier, miljøtiltak, 
overholdelse og planlegging, miljøvurdering av 
støynivåer og av forurensning i luften, inkludert asbest 
og mugg, gruvedriftsteknikk, arkitektur, 
programvaredesign og -utvikling, og webdesign og -
utvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299368 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803048 
(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: 
 REQUESTIFY AS, Ørnahaugen 5 B, 4340 BRYNE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

brukerprogramvare for smarttelefoner, nettbrett og 
datamaskiner. 

  Klasse 35   Markedsføring gjennom elektroniske medier; 
reklamevirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299369 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201802616 
(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: 
 Golder Associates Corporation, 3730 Chamblee Tucker 

Road, US-GA30341 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; bedriftsledelse og 
forretningsadministrasjon; bistand ved administrasjon 
av forretningsaktiviteter, nemlig prosjektbegrunnelser, 
prosjektrammer, prosjektleveranse-strategier, 
risikostyringsrådgivning, prosjektledelse, 
prosjektstyring, prosjektrevisjon, firmarådgivning, 
administrasjonsrådgivning, planlegging av 
virksomhetsutvikling; konsultasjoner for bedrifts- og 
forretningsledelse innen området teamutvikling, nemlig 
fremskaffelse, opprettelse og ledelse av designteam 
bestående av designkonsulenter, spesialister og 
rådgivere; økonomisk rådgivning og informasjon for 
industrielle og kommersielle sektorer for å planlegge, 
organisere, kontrollere og utføre prosjekter i ulike 
sektorer i et firma, nemlig prosjektprogrammering, 
forretningsundersøkelser, forretningsrådgivning, 
forretningsledelse, forretningsanalyser, 
prosjektgjennomgang, økonomiske analyser, og 
gjennomførbarhetsundersøkelser, økonomiske og 
gjennomførbarhetsstudier og tjenester for 
prosjektledelse; profesjonelle rådgivningstjenester for 
forretningsinformasjon.   

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse og byggetilsyn; 
konsulenttjenester ved bygningsarbeider, nemlig, 
risikovurdering i forbindelse med infrastruktur; 
vedlikehold av rørledninger; koordinering av 
byggeprosjekter; entreprenørvirksomhet i forbindelse 
med bygging; byggetilsynsvirksomhet; oppsyn med 
nedrivning av bygninger; jordstabilisering; profesjonell 
rådgivning vedrørende gruvedrift; profesjonell 
rådgivning vedrørende steinbryting; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøtiltak, nemlig, 
avfallshåndtering; profesjonell rådgivning vedrørende 
miljøgjenvinning, nemlig, landgjenvinning og 
gjenvinning av gruver; profesjonell rådgivning 
vedrørende miljøhelse og sikkerhet, nemlig, miljøtiltak 
vedrørende fjerning av asbest; Nedrivningstjenester, 
nemlig, rådgivning, tilsyn og observasjon av nedrivning.

  Klasse 40   Profesjonell rådgivning vedrørende avfallshåndtering, 
vannbehandling, luftrensing, vannrensing, 
avløpsgjenvinning, avfallsbehandling, gassproduksjon, 
oljeproduksjon, produksjon av elektrisitet, produksjon 
av energi, produksjon av elektrisk strøm; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøtiltak, nemlig, jord-, avfalls- 
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og/eller vannbehandlingstjenester; profesjonell 
rådgivning vedrørende miljøhelse og sikkerhet, nemlig, 
tiltak i forbindelse med muggforebyggende tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; byggeteknikk; tilveiebringelse av 
kvalitetssikringstjenester innen byggevirksomhet; 
profesjonell rådgivning i forbindelse med miljø- og 
grunnteknikk, luftkvalitet, biologisk vitenskap, arkeologi, 
ingeniørvirksomhet, hydrogeologi, hydrologi, 
geoteknikk, geologi, geofysikk, miljøteknikk, 
byggeteknikk, miljøsikkerhet, miljøstudier, miljøtiltak, 
overholdelse og planlegging, miljøvurdering av 
støynivåer og av forurensning i luften, inkludert asbest 
og mugg, gruvedriftsteknikk, arkitektur, 
programvaredesign og -utvikling, og webdesign og -
utvikling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299370 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803060 
(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: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Eteriske oljer for aromaterapi; eteriske oljer som 

parfyme for vaskeriformål; eteriske oljer for personlig 
bruk; eteriske oljer for pleie av huden; naturlige eteriske 
oljer; badeoljer; kroppsoljer; oljer for rengjøringsformål; 
kosmetiske oljer; parfymeoljer; massasjeoljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299371 
(151) Reg.dato.: 2018.07.13 
(210) Søknadsnr.: 201803064 
(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: 
 doTERRA Holdings, LLC., 389 South 1300 West, US-

UT84062 PLEASANT GROVE, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Eteriske oljer for aromaterapi; eteriske oljer som 

parfyme for vaskeriformål; eteriske oljer for personlig 
bruk; eteriske oljer for pleie av huden; naturlige eteriske 
oljer; eteriske oljer av sitron; badeoljer; kroppsoljer; 
oljer for rengjøringsformål; kosmetiske oljer; 
parfymeoljer; massasjeoljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299372 
(151) Reg.dato.: 2018.07.15 
(210) Søknadsnr.: 201803021 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TEIJO HOLDING AS, c/o Teijo Norge AS, Postboks 
561, 3412 LIERSTRANDA, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Vaskemaskiner, sprøytevaskemaskiner for avfetting, 
vasking, rensing og fosfatering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299373 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201716741 
(220) Inndato: 2017.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GEIR ANDRÉ HAALAND, LANGARINDEN 401, 5132 
NYBORG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Arbeidsformidling; Datastyrte online 

bestillingstjenester. 
  Klasse 37   Rådgivning i forbindelse med tjenester innen 

installasjon, vedlikehold og reparasjon; 
Vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 
gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet.  

  Klasse 38   Brukertilgang til portaler på internett; Drift av 
telekommunikasjonsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299374 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201802242 
(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: 
 MILJØGJENVINNING AS, Kåsvegen 12 A, 7340 

OPPDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Behandling av metaller; behandling av avfall; 
behandling av avfallsmaterialer; resirkulering av avfall; 
materialbehandling etter bestilling fra andre; 
bearbeiding og omdanning av mineralressurser og 
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andre råmaterialer; resirkulering av drikkeflasker; 
resirkulering av kjemikalier; avfallsbehandling 
[gjenvinning]; jord-, avfalls-, eller 
vannbehandlingstjenester [miljøforebyggende 
tjenester]; behandling av avfall og farlige substanser; 
bearbeiding og resirkulering av avfall og søppel; 
bearbeiding av plastmaterialer; resirkulering av 
katalysatorer; resirkulering av avfall og fremskaffelse av 
relatert informasjon; destruksjon av søppel og avfall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299375 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201803019 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kirkenes Snowhotel AS, Sandnesdalen 14, 9910 

BJØRNEVATN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Båttransport; Båtutleie; Busstransport; Chartring av 

båter; Fergetransport; Fremskaffelse av 
kjøreanvisninger for reiseformål; Drosjetjenester; 
Organisering av cruisefart; Organisering av reiser; 
Passasjertransport; Plassreservering [transport]; 
Reiseledervirksomhet; Reisereservering; Sightseeing 
[turistbesøk]; Sjåførtjenester; Arrangere fiskesafari; 
Arrangere reinsdyrsafari; Transport av reisende; 
Transportinformasjon; Transportreservering; 
Transporttjenester; Turoperatører; Utleie av båt; Utleie 
av busser; Utleie av fly; Utleie av kjøretøyer; Utleie av 
passasjervogner. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av konserter; Arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; Billettkontor 
[underholdningsvirksomhet]; Ferieleirtjenester 
[underholdning]; Organisering av fester 
[underholdning]; Organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; Organisering av 
utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; 
Organisering og ledelse av konferanser; Organisering 
og ledelse av kongresser; Organisering og ledelse av 
seminarer; Rekreasjonsinformasjon; Sceneoppførelser; 
Utleie av sceneutstyr; Publisering av elektroniske bøker 
og tidsskrifter on-line; Utgivelse av bøker. 

  Klasse 43   Catering; Feriehus; Formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]; Hoteller; Hotellreservering; 
Kafeer; Moteller; Pensjonater; Reservering av 
midlertidig innkvartering; Restauranter; 
Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; Turisthytter; 

Utleie av møterom; Utleie av værelser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299376 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201803011 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsanalysetjenester. 
  Klasse 42   Konvertering av tekster til digitalt format; Design og 

utvikling av programvare og maskinvare for 
signalforsterkning og overføring; Testtjenester for 
kvalitetssertifisering av produkter og tjenester opp mot 
ulike standarder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299377 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201802635 
(220) Inndato: 2018.02.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jens Sundby, Kirkebrekka 5, 3090 HOF, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   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; Forretningsledelse for sportsutøvere; 
Utleie av reklameplass. 

  Klasse 41   Akademier [utdanning]; Arrangering og ledelse av 
konserter; Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; Artistopptredener; Booking av seter for 
kulturelle arrangementer; Drift av fritidsanlegg; Drift av 
sportsinstallasjoner; Ferieleirtjenester [underholdning]; 
Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; 
Forlystelsesparker; Fornøyelsesparker; Fysisk trening; 
Gymnastikkundervisning; Helseklubbvirksomhet; 
Instruksjon [opplæring]; Klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdannelse]; Korrespondansekurs; 
Korrespondanseundervisning; 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 
kongresser; Organisering og ledelse av seminarer; 
Personlig trener [mosjon og trim]; 
Rekreasjonsinformasjon; Selskapsplanlegging 
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[underholdning]; Showoppsetninger; 
Tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; 
Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner 
[ikke nedlastbare]; Treningsleirtjenester; 
Underholdningsvirksomhet; Undervisning; Utgivelse av 
bøker; Utleie av idrettsplasser og stadioner; Utleie av 
kinematografiske apparater og tilbehør; Utleie av 
sceneutstyr; Utleie av sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; 
Utleie av stadionfasiliteter; Utleie av tennisbaner; 
Veiledning. 

  Klasse 45   Ledsagere [anstandspersoner]; Lisensiering av 
immateriell eiendomsrett; On-line sosial 
nettverkstjenester; Organisering av religiøse møter; 
Rådgivning for immateriell eiendomsrett; 
Tilbakelevering av tapte eiendeler; Vektertjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299378 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201713912 
(220) Inndato: 2017.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROCK DENIM AS, Postboks 272, 0511 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Engros og detaljhandelstjenester, særlig 

postordretjenester (herunder online)  relatert til briller 
og tilbehør, klokker og ur, lær og imitasjoner av lær, 
bager,  tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, 
klestilbehør; on-line informasjonstjenester  angående 
handling av klær/moteprodukter; reklamevirksomhet;  
markedsføring av merke- og klær/moteprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299379 
(151) Reg.dato.: 2018.07.16 
(210) Søknadsnr.: 201715072 
(220) Inndato: 2017.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GEOROCK AS, Rugdevegen 25, 2069 JESSHEIM, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 33   Vin. 
  Klasse 37   Byggeledelse. 
  Klasse 39   Tilrettelegging av utflukter. 

  Klasse 42   Ingeniørgeologiske tjenester; geologiske 
grunnundersøkelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299380 
(151) Reg.dato.: 2018.07.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.04.28, TT, 52686 
(210) Søknadsnr.: 201712410 
(220) Inndato: 2017.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Snap Inc., 63 Market Street, US-CA90291 VENICE, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kameraer; digitale kameraer; digitale videokameraer; 
videokameraer; videoopptakere; fjernkontroller for 
kameraer og videoopptakere; sfæriske foto- og 
videoopptakskameraer; kameraer for produksjon av 
360 graders visninger; panoramakameraer; 
strømløsninger for sfæriske foto- og 
videoopptakskameraer, inkludert batterier, trådløse 
adaptere, strømadaptere og ladere; tilpassede kamera 
hardware løsninger; selfiestenger, nemlig håndholdte 
monopoder; festebånd til kameraer, nemlig hodebånd, 
stropper, skulderbånd og brystbånd; monteringsbeslag 
for kameraer; baser for kameraer; klemmer for 
kameraer; flottører for kameraer; flytende håndtak for 
kameraer; oppbevaringsvesker til kameraer; vanntette 
og ikke-vanntette beskyttelsesvesker til kameraer; 
beskyttende linsedeksler for kameraer; beskyttelsesfilm 
tilpasset kameraskjermer; filtre for fotografisk utstyr; 
ledninger og kabler for strømnettet til kameraer; 
veggladere; bilmonterte ladere. 

  Klasse 35   Online detaljshandeltjenester omfattende kameraer, 
videokameraer; utleie av salgsautomater. 

  Klasse 36   Elektronisk behandling av elektroniske 
pengeoverføringer; elektroniske betalinger som 
involverer elektronisk behandling og påfølgende 
overføring av fakturabetalingsdata; finansielle 
transaksjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av sikre 
kommersielle transaksjons- og betalingsalternativer; 
finansiering av online kontantkontoer fra 
forhåndsbetalte kontantkort og debetkort; 
administrasjon av transaksjoner som involverer midler 
trukket fra forhåndsbetalte kontantkort eller debetkort 
over et globalt datanettverk; klarering og avstemming 
av finansielle transaksjoner via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 41   Publiseringstjenester, nemlig publisering av 
elektroniske publikasjoner for andre; elektroniske 
publiseringstjenester, nemlig publisering av 
elektroniske verk av andre med brukeropprettede 
fotografier, bilder, videoer, tekst og grafikk; opprettelse, 
utvikling, produksjon og distribusjon av 
underholdningsinnhold, nemlig multimedieinnhold, 
fotografier, animasjoner, videoer, kunstverk, tekst, 
grafikk, bilder og nyheter; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbart multimedia underholdningsinnhold i form av 
avatarer, grafiske ikoner, symboler, fantasifulle design, 
tegneserier, fraser og grafiske gjengivelser av 
mennesker, steder og ting; tilveiebringelse av ikke-
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nedlastbar online musikk; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare musikalske lydopptak, musikalske 
forestillinger, musikalske videoer, fotografier, 
nyhetsbrev, bøker, magasiner, elektroniske spill, 
videoer og annet ikkenedlastbart multimedieinnhold, via 
en nettside; arrangering av konkurranser; film- og 
videoproduksjon; multimedia underholdningstjenester i 
form av opptak, produksjon, etterproduksjon og 
distribusjonstjenester innen fjernsyn, film og 
multimedieunderholdning; produksjon og arrangement 
av live konserter, sosiale 
underholdningsarrangementer, live 
nattklubbforestillinger og andre live showforestillinger; 
tilveiebringelse av nettbasert informasjon i form av 
billettinformasjon for underholdning, sportslige- og 
kulturelle arrangementer; tilveiebringelse av online 
informasjon om tvprogrammer, underholdning, sport og 
kulturelle aktiviteter; Informasjon og databaser innen 
underholdning og musikk, tilveiebragt via Internett. 

  Klasse 45   Internettbasert sosial introduksjon og 
nettverksbygging; tilveiebringelse av online databaser 
innen feltet for nettverksbygging og sosial introduksjon; 
tilveiebringelse av informasjon og rådgivning angående 
sikker elektronisk kommunikasjon; lisensiering av 
immaterielle eiendeler, nemlig brukergenererte 
avatarer, grafiske ikoner, symboler, fantasifulle design, 
tegneserier, fraser, og grafiske gjengivelser av 
mennesker, steder og ting; 
identifikasjonsverifiseringstjenester, nemlig 
autentisering av personlig identifikasjonsinformasjon; 
tilveiebringelse av elektroniske datamaskingenererte 
koder for å identifisere produkter og behandle 
elektroniske betalinger; elektronisk verifisering av 
online-ordrer av digitalt innhold og generering av 
elektroniske tillatelseskoder som deretter tillater 
brukere å få tilgang til digitalt innhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299381 
(151) Reg.dato.: 2018.07.17 
(210) Søknadsnr.: 201703000 
(220) Inndato: 2017.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 QUIPS IT AS, Postboks 154 Øvre Ervik, 5876 
BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   E-handelsprogramvare som lar brukere foreta 
elektroniske handelstransaksjoner på online 
markedsplasser via et globalt datanettverk. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; online 
reklamevirksomhet; markedsføring og salgsfremmende 
tiltak for andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en søkbar 
online database som inneholder informasjon om salg 
og utleie av varer og tjenester; online 
handelsvirksomhet, nemlig drift av online 
markedsplasser for selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
av varer og tjenester; online handelsvirksomhet, nemlig 
å stille til rådighet fasiliteter for å tilrettelegge for salg 
og utleie av varer og tjenester for andre via et 
datanettverk, der selgere, kjøpere, leiere og utleiere 
kan legge ut produkter eller tjenester for salg, kjøp, leie 
eller budgiving; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
reklameguide som inneholder varene og tjenestene til 
online selgere og utleiere; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon i form av en søkbar online 
evalueringsdatabase for kjøpere, selgere og utleiere; 

formidling av utleietjenester for tredjemann; 
auksjonssalg; varemegling. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring 
av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk 
meldingstjeneste; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner; tilveiebringelse av praterom på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til online multimedia 
plass hvor tredjemann kan laste opp og få tilgang til 
tekst-, grafisk, fotografisk, video- og audioinnhold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299382 
(151) Reg.dato.: 2018.07.17 
(210) Søknadsnr.: 201807889 
(220) Inndato: 2018.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NAROM AS, Bleiksveien 46, 8480 ANDENES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdanning, undervisning og opplæring; 
Opplæringsvirksomhet; Utførelse av opplæringskurs 
innen teknologi og innovasjon 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299383 
(151) Reg.dato.: 2018.07.17 
(210) Søknadsnr.: 201803062 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bose Schweiz Holdings GmbH, Baarerstrasse 8, CH-
6302 ZUG, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Høyttalere. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299384 
(151) Reg.dato.: 2018.07.17 
(210) Søknadsnr.: 201803018 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 FJELLTEKNIKK AS, Kråkevik, 5776 NÅ, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Asfaltering; Byggeledelse; Installasjon, vedlikehold og 

reparasjon av utstyr for bruk innen veibygging; 
Konstruksjon av bygninger, veier, tunneler, broer og 
demninger; Tetting av sprekker/hull i veien; Veibygging; 
Veidekking og brolegging; Veimerking; 
Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; 
Bygningsisolering; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester; Oppmerking av veier, rullebaner på 
flyplasser og annet underlag; Riving av bygninger; 
Utleie av bygningsmaskiner; Vedlikehold, renovering og 
restaurasjon av bygninger samt rådgivning i denne 
forbindelse. 

  Klasse 39   Biltransport; Lagring av varer; Lasthåndtering; 
Spedisjonstjenester; Transport med lastebiler; 
Transport og lagring av avfall; Transportinformasjon; 
Transportmeglingsvirksomhet; Transporttjenster. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet og konsulenttjenester relatert til 
sprengstoffer og sprengninger; Arkitekter; 
Arkitekturkonsultasjoner; Byplanlegging; Forskning i 
forbindelse med miljøvern; Forskning og utvikling av 
nye produkter [for tredjemann]; Geologisk forskning; 
Geologisk leting; Geologiske grunnundersøkelser; 
Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Kjemiske 
analyser; Kjemiske undersøkelser; Kvalitetskontroll; 
Landmåling; Materialtesting; Oppmåling; Plantegning i 
forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; 
Teknisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299386 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201809137 
(220) Inndato: 2018.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 P&A STUDIOS AS, Olaf Bulls veg 17, 7024 
TRONDHEIM, Norge 
ANDRE KRISTOFFERSEN, OLAF BULLS VEG 17, 
7024 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Solbriller. 
  Klasse 14   Smykker; klokker. 
  Klasse 18   Bager; ryggsekker; vesker og tasker for sportsklær; 

rumpetasker; lommebøker; reisevesker og -bager. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Sportsartikler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299387 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201809319 
(220) Inndato: 2018.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KULTUR UTEN GRENSER, Grønliveien 43, 1056 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføring av arrangementer; markedsføring; 
markedsføring av produkter. 

  Klasse 39   Organisering av reiser og båtturer; organisering av 
reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer. 

  Klasse 41   Organisering av kulturarrangementer; organisering av 
filmvisninger; organisering av opplæringskurs; 
organisering av underholdningsarrangementer; 
organisering av show og konserter; organisering av 
idretts- og kulturarrangementer; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering av kongresser og konferanser 
for kulturelle og utdanningsformål; organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering av konkurranser eller 
andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige 
formål; tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konserter; tilrettelegging, utførelse og organisering av 
seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser; organisering og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
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tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299388 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201809077 
(220) Inndato: 2018.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VEOPIPE AS, Mysenveien 1, 1890 RAKKESTAD, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Isolerte elektriske koblinger 
  Klasse 11   Avløpsrør for sanitetsinstallasjoner; 

Vannrørsinstallasjoner 
  Klasse 17   Fleksible plastrør for transport av naturgass; Fleksible 

plastrør for rørleggingsformål; Isolasjonsmaterialer for 
rør; Fleksible rør og slanger, ikke av metall; Armaturer 
for fleksible rør, ikke av metall; Slanger laget av plast; 
Slanger av plast for landbruksformål; Plastslanger for 
rørlegging; Rørisolasjoner for industri; Fleksible plastrør 
for bruk med ventilasjonssystemer 

  Klasse 19   Plastrør for rørleggingsformål; Plastrør for transport av 
naturgass; Plastrør for drenering og irrigasjon; Vannrør, 
ikke av metall; Kloakkrør, ikke av metall; 
Forgreiningsrør, ikke av metall; Polyetylenrør brukt 
innen geotermiske varme- og kjølesystemer 

  Klasse 20   Ventiler for dreneringsrør av plast; Ventiler for vannrør 
av plast 

  Klasse 39   Transport av drivstoff via rørledning 
  Klasse 42   Teknisk design og planlegging av rørledninger for 

gass, vann og spillvann 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en delvis 
omdanning av internasjonal registrering nr. 1225893, i henhold 
til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 

(111) Reg.nr.: 299389 
(151) Reg.dato.: 2015.12.17 
(300) Søknadsprioritet 2014.01.24, US, 86174924 
(210) Søknadsnr.: 201807614 
(220) Inndato: 2014.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2024.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, US-

CA90232 CULVER CITY, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Høyttalerstativer; multifunksjonelle elektroniske 

enheter for visning, måling og opplasting til internett av 
informasjon, herunder tid, dato, kropps- og 
hjertefrekvens, global posisjonering, retning, avstand, 
høyde, hastighet, antall skritt tatt, kalorier forbrent, 
navigasjonsinformasjon, værinformasjon, temperatur, 
vindhastighet, nedgang av kropps- og hjertefrekvens, 
høyde og hastighet; elektroniske 
overvåkingsanordninger som inneholder 
mikroprosessorer, digitale skjermer og akselerometre 
for å oppdage, lagre, rapportere, overvåke, laste opp 
og laste ned sports-, fitnesstrenings- og aktivitetsdata til 
internett, digitale elektroniske enheter til å bære på 
kroppen i form av et armbåndsur, armbånd eller 
armring som kan gi tilgang til internett og for å sende 
og motta telefonsamtaler, elektroniske post og 
meldinger; nettbrett; fjernsyn; bærbar høyttalerfeste for 
sykler; fjernkontroller for digitale musikksystemer; 
fjernkontroller for stereoanlegg; håndholdte enheter for 
å spille, organisere, laste ned, overføre, manipulere og 
gjennomgå lyd og mediefiler; håndholdte enheter for 
styring av høyttalere, forsterkere, stereoanlegg og 
underholdningssystemer; datasoftware for bruk til å 
spille, organisere, laste ned, overføre, manipulere og 
gjennomgå lydfiler og mediefiler; datasoftware for bruk 
til styring av høyttalere, forsterkere, stereoanlegg, 
hjemmekinoanlegg og 
hjemmeunderholdningssystemer; datasoftware for bruk 
til styring av digitale musikksystemer; 
hjemmekinoanlegg bestående av digitale 
musikkspillere, digitale musikkontrollinnretninger, 
høyttalere, forsterkere og trådløse håndholdte 
kontroller; hjemmeunderholdningssystemer som består 
av digitale musikkspillere, digitale 
musikkontrollinnretninger, høyttalere, forsterkere og 
trådløse håndholdte styreenheter. 

  Klasse 14   Klokker; smartklokker; klokker og armbånd som 
inneholder funksjoner for overvåking og rapportering av 
fitness-, trenings- og aktivitetsdata, nemlig tid, avstand, 
tempo, forbrente kalorier og kumulativt aktivitetsnivå; 
klokker og armbånd som kommuniserer data til 
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personlige digitale assistenter, smarttelefoner og 
personlige datamaskiner via nettsteder og andre data- 
og elektroniske kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester med 
forbrukerelektronikk og tilbehør til dette. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen.
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299390 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201802513 
(220) Inndato: 2018.02.17 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IDLAND MUSIC, Olinehagen 15, 4306 SANDNES, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Cder med musikk; digital musikk som er nedlastbar fra 
internett; forhåndsinnspilte musikk- cder; 
forhåndsinnspilte musikkvideoer; forhåndsinnspilte 
videokassetter (ikke musikkbruk); grammofonplater 
med musikk; hodetelefoner for musikk; lydopptak med 
musikk; musikkopptak; musikkvideoopptak; nedlastbar 
digital musikk; nedlastbar digital musikk fra mp3-
internettsider; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
musikkopptak; nedlastbare videoopptak med musikk; 
optiske plater med musikk; ringetoner, grafikk og 
musikk som er nedlastbar via et globalt datanettverk og
trådløse enheter. 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 26   Beltespenner av edelt metall, for klær; beltespenner, 

ikke av edelt metall, for klær. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.Online detaljhandelstjenester for 
nedlastbar digital musikk; online detaljhandelstjenester 
for nedlastbar og forhåndsinnspilt musikk og filmer; 
annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.    

  Klasse 36   Arrangering av vedledighetsinnsamlinger ved 
musikkarrangementer. 

  Klasse 41   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; fremskaffelse av 
informasjon, kommentarer og artikler innen musikk via 
datanettverk; musikkinnspillingstjenester; 
musikkinnspillingstjenester i studio; 
musikkvideobaserte produksjonstjenester; organisering 
og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre 
kulturelle og artistiske arrangementer; organisering, 
produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
presentasjon av direktesendte forestillinger av en 

musikkgruppe; presentasjon av filmer, show, skuespill 
eller musikkforestillinger; produksjon av lyd-, musikk- 
og videoinnspillinger; produksjon av musikk; 
produksjon og regissering av radio- og 
musikkarrangementer i form av direktesendte radio- og 
tv- programmer; produksjon og utgivelse av musikk; 
tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av 
underholdningstjenester i form av direktesendte 
musikkforestillinger eller innspilt musikk; 
underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video 
og teater; underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester 
innen teater, musikk, tv, radio og film. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299391 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803294 
(220) Inndato: 2018.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko 
Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, 
JP-TOKYO, Japan 

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

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

  Klasse 9   Smartklokker; smarttelefoner i form av klokker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299392 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803040 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataspillprogrammer; dataspillplater og -disketter; 
nedlastbare dataspillprogrammer; dataspillprogramvare 
som er nedlastbar fra et globalt datanettverk; 
elektronisk spillprogramvare for trådløse enheter; 
interaktive multimediedataspillprogrammer; registrerte 
dataspillprogrammer; elektronisk spillprogramvare for 
håndholdte elektroniske enheter; Spillprogramvare for 
virtuell virkelighet; utvidet programvare for sanntidsspill; 
elektronisk spillprogramvare for mobiltelefoner; 
animerte tegneserier. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av 
online dataspill; tilveiebringe dataspill for å gi tilgang via 
et globalt datanettverk; fremskaffelse av informasjon 
knyttet til dataspill og ekstrautstyr for dataspill via et 
nettsted; elektroniske spilltjenester tilveiebrakt via 
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internett; organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); fremskaffelse av ikke-nedlastbare 
online publikasjoner via et nettsted; tilveiebringelse av 
nettbasert underholdning i form av spillshow; 
nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk eller 
mobilnettverk; spilltjenester i form av kommunikasjon 
fra dataterminaler eller mobiltelefoner; informasjon 
knyttet til dataspillunderholdning tilveiebrakt via en 
database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; tilby 
virtuell spillprogramvare via et nettsted; tilby 
nettbaserte utvidede spill for virtuell virkelighet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299393 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201801988 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Eiendoms- og boligforvaltning; forvalting av fast 
eiendom; forvaltning av bygninger; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; forretninger med fast 
eiendom; investering i fast eiendom og 
forvaltningstjenester   

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; byggeledelse; 
byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; bygging av 
boliger på bestilling; bygging av butikker; bygging av 
fabrikker; byggvedlikehold; bygningsisolering; 
innvendig forskaling og maling i bygninger; innvendig 
konstruksjon av bygninger; installasjon av dører og 
vinduer; konstruksjon av boligbygg; konstruksjon av 
bygninger; konstruksjon av bygninger og andre 
strukturer; konstruksjon av energieffektive bygninger og 
strukturer; konstruksjon av forretningsbygg; 
konstruksjon av industribygninger; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; konstruksjon og 
renovering av bygninger; konstruksjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
renovering av bygninger på bestilling; konstruksjon og 
reparasjon av boligbygg og hus; konstruksjon og 
reparasjon av bygninger; konstruksjon og reparasjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
reparasjon av hus; konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; malevirksomhet; maling og pussing 
av innvendige og utvendige vegger; 
murmestervirksomhet; mursteinslegging; oppføring av 
kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg; 
restaurering av bygninger; rådgivning i forbindelse med 
bolig- og byggkonstruksjon; rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger; 
snekkerarbeid; snekkertjenester; stillasoppsetting; 
tapetsering; teppelegging; utleie av anleggs- og 
byggeutstyr; utleie av stillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; utleie av stillaser, plattformer, 
støpeformer og maskineri for bruk innen konstruksjon; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling 

  Klasse 42   Byggeplanlegging; interiør- og eksteriørdesign av 
bygninger; byggeplanlegging 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299394 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201801989 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Eiendoms- og boligforvaltning; forvalting av fast 
eiendom; forvaltning av bygninger; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; forretninger med fast 
eiendom; investering i fast eiendom og 
forvaltningstjenester 

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; byggeledelse; 
byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; bygging av 
boliger på bestilling; bygging av butikker; bygging av 
fabrikker; byggvedlikehold; bygningsisolering; 
innvendig forskaling og maling i bygninger; innvendig 
konstruksjon av bygninger; installasjon av dører og 
vinduer; konstruksjon av boligbygg; konstruksjon av 
bygninger; konstruksjon av bygninger og andre 
strukturer; konstruksjon av energieffektive bygninger og 
strukturer; konstruksjon av forretningsbygg; 
konstruksjon av industribygninger; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; konstruksjon og 
renovering av bygninger; konstruksjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
renovering av bygninger på bestilling; konstruksjon og 
reparasjon av boligbygg og hus; konstruksjon og 
reparasjon av bygninger; konstruksjon og reparasjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
reparasjon av hus; konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; malevirksomhet; maling og pussing 
av innvendige og utvendige vegger; 
murmestervirksomhet; mursteinslegging; oppføring av 
kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg; 
restaurering av bygninger; rådgivning i forbindelse med 
bolig- og byggkonstruksjon; rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger; 
snekkerarbeid; snekkertjenester; stillasoppsetting; 
tapetsering; teppelegging; utleie av anleggs- og 
byggeutstyr; utleie av stillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; utleie av stillaser, plattformer, 
støpeformer og maskineri for bruk innen konstruksjon; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling 

  Klasse 42   Byggeplanlegging; interiør- og eksteriørdesign av 
bygninger; byggeplanlegging 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299395 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201801990 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 
2001 LILLESTRØM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Eiendoms- og boligforvaltning; forvalting av fast 

eiendom; forvaltning av bygninger; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; forretninger med fast 
eiendom; investering i fast eiendom og 
forvaltningstjenester 

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; byggeledelse; 
byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; bygging av 
boliger på bestilling; bygging av butikker; bygging av 
fabrikker; byggvedlikehold; bygningsisolering; 
innvendig forskaling og maling i bygninger; innvendig 
konstruksjon av bygninger; installasjon av dører og 
vinduer; konstruksjon av boligbygg; konstruksjon av 
bygninger; konstruksjon av bygninger og andre 
strukturer; konstruksjon av energieffektive bygninger og 
strukturer; konstruksjon av forretningsbygg; 
konstruksjon av industribygninger; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; konstruksjon og 
renovering av bygninger; konstruksjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
renovering av bygninger på bestilling; konstruksjon og 
reparasjon av boligbygg og hus; konstruksjon og 
reparasjon av bygninger; konstruksjon og reparasjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
reparasjon av hus; konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; malevirksomhet; maling og pussing 
av innvendige og utvendige vegger; 
murmestervirksomhet; mursteinslegging; oppføring av 
kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg; 
restaurering av bygninger; rådgivning i forbindelse med 
bolig- og byggkonstruksjon; rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger; 
snekkerarbeid; snekkertjenester; stillasoppsetting; 
tapetsering; teppelegging; utleie av anleggs- og 
byggeutstyr; utleie av stillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; utleie av stillaser, plattformer, 
støpeformer og maskineri for bruk innen konstruksjon; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling 

  Klasse 42   Byggeplanlegging; interiør- og eksteriørdesign av 
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bygninger; Byggeplanlegging 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299396 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201801991 
(220) Inndato: 2018.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 
2001 LILLESTRØM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Eiendoms- og boligforvaltning; forvalting av fast 

eiendom; forvaltning av bygninger; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; forretninger med fast 
eiendom; investering i fast eiendom og 
forvaltningstjenester 

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; byggeledelse; 
byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; bygging av 
boliger på bestilling; bygging av butikker; bygging av 
fabrikker; byggvedlikehold; bygningsisolering; 
innvendig forskaling og maling i bygninger; innvendig 
konstruksjon av bygninger; installasjon av dører og 
vinduer; konstruksjon av boligbygg; konstruksjon av 
bygninger; konstruksjon av bygninger og andre 
strukturer; konstruksjon av energieffektive bygninger og 
strukturer; konstruksjon av forretningsbygg; 
konstruksjon av industribygninger; konstruksjon av 
offentlige anleggsprosjekter; konstruksjon og 
renovering av bygninger; konstruksjon og renovering av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
renovering av bygninger på bestilling; konstruksjon og 
reparasjon av boligbygg og hus; konstruksjon og 
reparasjon av bygninger; konstruksjon og reparasjon av 
bygninger og andre strukturer; konstruksjon og 
reparasjon av hus; konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av bygninger; konsulentbistand ved 
byggingsarbeider; malevirksomhet; maling og pussing 
av innvendige og utvendige vegger; 
murmestervirksomhet; mursteinslegging; oppføring av 
kjøpesentre, boligområder og produksjonsanlegg; 
restaurering av bygninger; rådgivning i forbindelse med 
bolig- og byggkonstruksjon; rådgivningstjenester i 
forbindelse med konstruksjon av bygninger; 
snekkerarbeid; snekkertjenester; stillasoppsetting; 
tapetsering; teppelegging; utleie av anleggs- og 
byggeutstyr; utleie av stillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; utleie av stillaser, plattformer, 
støpeformer og maskineri for bruk innen konstruksjon; 
Reparasjon og vedlikehold av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling 

  Klasse 42   Byggeplanlegging; interiør- og eksteriørdesign av 
bygninger; Byggeplanlegging 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299397 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(300) Søknadsprioritet 2018.03.05, NZ, 1088005 
(210) Søknadsnr.: 201803331 
(220) Inndato: 2018.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cobra Labs Limited, Unit 3/9 Oropuriri Road, NZ-4312 

WAIWHAKAIHO, NEW PLYMOUTH, New Zealand 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 299398 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803310 
(220) Inndato: 2018.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HALITE AS, Vennelyveien 15, 1390 VOLLEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; bager, reisebager, bager for 
bagasje og reiseartikler, sportsbager, allbruksbager; 
ryggsekker; seletøy for pulk, sleder og kjelker; ekstra 
solide bager, vesker og ryggsekker for reiser under 
tøffe forhold, så som ekspedisjoner, fjellklatring og 
militæroperasjoner. 

  Klasse 24   Soveposer, overtrekk til soveposer, ytre skall og poser 
til bruk utenpå soveposer under bruk. 

  Klasse 35   Detalj- og engrossalg i forbindelse med kniver til jakt, 
sports- og friluftsbruk, briller, solbriller, sportsbriller, 
kompass, beskyttelseshjelmer for sports- og 
friluftsaktiviteter, sykler samt deres komponenter, deler 
og tilbehør, bager og bærevesker spesielt tilpasset for 
skytevåpen, kofferter, reisevesker, bager, reisebager, 
bager for bagasje og reiseartikler, sportsbager, 
allbruksbager, ryggsekker, seletøy for pulk, sleder og 
kjelker, ekstra solide bager, vesker og ryggsekker for 
reiser under tøffe forhold, så som ekspedisjoner, 
fjellklatring og militæroperasjoner, tau, telt samt deres 
komponenter og tilbehør, hengekøyer, soveposer, 
overtrekk til soveposer, ytre skall og poser til bruk 
utenpå soveposer under bruk, klær, fottøy, hodeplagg, 
belter (bekledning), skistøvler, gymnastikk- og 
sportsartikler, ski, staver, truger, pulker samt deres 
komponenter, drag og tilbehør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299399 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803343 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 41, Chung 

Shan Road, TW-XINHUA DISTRICT, TAINAN CITY, 
Taiwan 

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

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

  Klasse 12   Drivkjeder for kjøretøyer; kjeder for kjøretøy (silent 
chains); girkasser for landkjøretøyer; kjedehjul; gir 
[drivverk], belter for kjøretøy, remskiver for kjøretøy; 
strammere; styreskinner for kjeder; deler og tilbehør til 
sykler, nemlig sykkelkjeder, kjedehjul for sykler, 
sykkelgir, girkasser for sykler, sykkelbelter, remskiver 
for sykler, strammere for sykler, styreskinner for 

sykkelkjeder; deler og tilbehør til motorsykler, nemlig 
motorsykkelkjeder, kjeder for motorsykler (silent 
chains), kjedehjul for motorsykler, gir for motorsykkel, 
girkasser for motorsykler, motorsykkelbelter, remskiver 
for motorsykler, strammere for motorsykler, 
styreskinner for motorsykkelkjeder;  deler og tilbehør til 
biler, nemlig kjeder for biler, kjeder for biler (silent 
chains), kjedehjul for biler, gir for biler, girkasser for 
biler, bilbelter, remskiver for biler, strammere for biler, 
styreskinner for biler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299400 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803344 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., No. 41, Chung 

Shan Road, TW-XINHUA DISTRICT, TAINAN CITY, 
Taiwan 

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

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

  Klasse 12   Drivkjeder for kjøretøyer; kjeder for kjøretøy (silent 
chains); girkasser for landkjøretøyer; kjedehjul; gir 
[drivverk], belter for kjøretøy, remskiver for kjøretøy; 
strammere; styreskinner for kjeder; deler og tilbehør til 
sykler, nemlig sykkelkjeder, kjedehjul for sykler, 
sykkelgir, girkasser for sykler, sykkelbelter, remskiver 
for sykler, strammere for sykler, styreskinner for 
sykkelkjeder; deler og tilbehør til motorsykler, nemlig 
motorsykkelkjeder, kjeder for motorsykler (silent 
chains), kjedehjul for motorsykler, gir for motorsykkel, 
girkasser for motorsykler, motorsykkelbelter, remskiver 
for motorsykler, strammere for motorsykler, 
styreskinner for motorsykkelkjeder;  deler og tilbehør til 
biler, nemlig kjeder for biler, kjeder for biler (silent 
chains), kjedehjul for biler, gir for biler, girkasser for 
biler, bilbelter, remskiver for biler, strammere for biler, 
styreskinner for biler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299401 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803337 
(220) Inndato: 2018.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299402 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(300) Søknadsprioritet 2018.03.06, US, 87/822,229 
(210) Søknadsnr.: 201803339 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stratus Technologies Bermuda, Ltd., Canon's Court, 22 
Victoria Street, BM-HM12 HAMILTON, Bermuda 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Grensesnittsenheter for datanettverk; 
dataprogramvare og maskinvare som brukes til å 
overvåke, vurdere, kontrollere og vedlikeholde driften 
av industrielle systemer.  

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste (SaaS) for overvåking, 
vurdering, kontroll og driftsvedlikehold av industrielle 
systemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299403 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803307 
(220) Inndato: 2018.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALÅS AS, Torget 5, 3256 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater for alkoholtesting; alkolås til kjøretøy og 

skap. 
  Klasse 35   Markedsføring og salg av apparater for alkoholtesting 

og alkolåser til kjøretøy og skap. 
  Klasse 37   Vedlikehold, montering og kalibrering av alkolås. 
  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299404 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803066 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

HILL'S DIGESTIVE INDEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW 8th Avenue, US-
KS66603 TOPEKA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobilapplikasjoner for veterinære formål. 
  Klasse 31   Næringsmidler for kjæledyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299405 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(210) Søknadsnr.: 201803068 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

HILL'S DENTAL INDEX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW 8th Avenue, US-
KS66603 TOPEKA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Mobilapplikasjoner for veterinære formål. 
  Klasse 31   Næringsmidler for kjæledyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0943896 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201715945 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical products, vaccines, pharmaceutical 
preparations for diagnostic purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0979226 
(151) Int.reg.dato: 2008.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2018.07.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201715948 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder 
Strasse 9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicle tires; inner tubes for vehicles tires; solid 

rubber tires; parts and accessories for the aforesaid 
goods included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1117598 
(151) Int.reg.dato: 2012.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.02.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715949 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(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 3   Soaps and cosmetics; including skin care, hair care, 

body care, and make-up products; essential oils; hair 
lotions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1303611 
(151) Int.reg.dato: 2016.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.03.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201715953 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Anritsu Corporation, 5-1-1, Onna, JP-243-8555 

ATSUGI-SHI, KANAGAWA, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Electric or magnetic meters and testers; 
telecommunication machines and apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts; industrial X-ray 
machines and apparatus, not for medical use; semi-
conductors; measuring or testing machines and 
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instruments; precision measuring machines and 
instruments; optical apparatus and instruments; 
computer programs; optical power meters; optical time 
domain reflectometers; optical spectrum analyzers; 
light source devices for optical measurement; data 
communication analyzers; pulse pattern generators; 
pulse pattern error detectors; jitter analyzers; 
measuring equipment for mobile communication 
apparatus; signaling testers for testing mobile 
communication terminals; conformance test systems 
for testing mobile communication terminals; fading 
simulators; network analyzers; spectrum analyzers; 
digital modulation signal generators; digital radio 
transmitter testers; radio communication analyzer; 
optical fiber signal communication apparatuses; laser 
diode module for optical communication; gas detectors 
[measuring instruments]; electronic equipment for 
inspection and detection of foreign material; X-ray 
inspection equipment not for medical use; metal 
detectors; weighing apparatus and instruments; electric 
inspection equipment for inspecting and measuring 
solder paste on circuit boards; lasers for measuring 
purposes; electric traffic shaper for managing 
bandwidth and data flow; apparatus for controlling IP 
communications of WAN (wide area network), namely, 
WAN optimization controllers; remote monitoring and 
controlling apparatus, namely, telemeters; apparatus 
for switching images or videos of remote sites to 
display on a monitor, namely, multi information box; 
computer network switches; computer programs for 
monitoring telecommunication networks; computer 
programs for analyzing and testing the performance of 
data communication, mobile communication or optical 
communication. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1330783 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201701814 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.02.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.20, DK, VA 2016 

01272 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Solar A/S, Industrivej Vest 43, DK-6600 VEJEN, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; overalls; caps 

[headwear]; boots; drawers [clothing]; linen (body -) 
[garments]; underclothing; sweaters; socks; shirts; 
headgear for wear; sweat-absorbent underclothing 
[underwear]; underclothing (anti-sweat -); gloves 
[clothing]; shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340456 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201704891 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.04.20 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.01, EM, 015296262 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy, 
URHEILUTIE 6, FI-01300 VANDA, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, application software, data 

processing systems, data processing apparatus and 
computers for agricultural use; publications 
downloaded in electronic form from the internet relating 
to agricultural industry, 

  Klasse 35   Advertising, business management, business 
administration and clerical services relating to 
agricultural industry; management and creation of 
computerized databases relating to agricultural 
industry; business auditing relating to agricultural 
industry; compilation and systemization of information 
into computer databases relating to agricultural 
industry; computerized information retrieval, storage, 
statistics and processing relating to agricultural 
industry; data retrieval services from files relating to 
agricultural industry. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto in agricultural industry; design 
and development of data processing apparatus and 
software relating to agricultural industry; computer 
programming relating to agricultural industry; advisory 
and consultancy services relating to computer 
hardware and software in agricultural industry; 
installation, servicing, maintenance, updating and 
support of computer programs relating to agricultural 
industry; engineer services relating to agricultural 
industry; database design, development and hosting 
relating to agricultural industry; rental services relating 
to data processing equipment, servers and computer 
software in agricultural industry; data security services 
relating to agricultural industry; computer system and 
software auditing relating to agricultural industry; 
providing and rental of electronic memory space on the 
Internet relating to agricultural industry; providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
relating to agricultural industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1343605 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201705937 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.02.02, EM, 015066582 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ALNO IP AG & Co. KG, Heiligenberger Strasse 47, DE-

88630 PFULLENDORF, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus, instruments and cables for electricity; 
recorded content; information technology and 
audiovisual equipment; measuring instruments, 
detection instruments and surveillance instruments, 
monitoring devices and monitoring controllers; 
navigation regulators, orientation regulators, location 
tracking regulators, target tracking regulators and 
mapping equipment; optical devices, enhancers and 
correctors; fuse apparatus, safety apparatus, protective 
apparatus, signalling apparatus and signalling 
equipment; measuring equipment, counting equipment, 
aligning equipment and calibrating apparatus; sensors 
and detectors; controllers (regulators); surveillance 
instruments and surveillance apparatus; audio 
apparatus, and visual and photographic apparatus; 
data processing apparatus and data processing 
equipment and accessories (electrical and mechanical); 
communications equipment; signal cables for IT, AV 
and telecommunication; automatic control apparatus; 
automatic control apparatus; electrical controls; valves 
(electric controls for automatically operating -); electric 
control apparatus; electronic controllers; electronic 
control systems; ethernet controllers; programmable 
controllers; sensors for use in the control of engines; 
programmable logic controllers; connecting modules for 
electric controls; software; graphical user interface 
software; gesture recognition software; control segment 
integration software; software for controlling room air 
conditioning systems, room air conditioning access 
systems and room air conditioning security systems; 
software for optical character recognition; computer 
software to maintain and operate computer systems; 
software for searching and retrieving information across 
a computer network; computer software to enhance the 
audio-visual capabilities of multimedia applications, 
namely, for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer software 
packages; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; recording apparatus; apparatus 
for the transmission or reproduction of sound or 
images; computer hardware and software; measuring 
apparatus; measuring devices, electric; electronic 
notice boards; display screens; electronic publications, 
downloadable; electronic pens; transmitters of 
electronic signals; electric installations for the remote 
control of furniture and furnishings; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; testing 
apparatus not for medical purposes; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes; thermometers, not 
for medical purposes; ultrasound apparatus, not for 
medical purposes; measuring apparatus, monitoring 
apparatus and evaluation apparatus, not for medical 
purposes, for detecting substances or substance 
parameters within the human body and body values, in 

particular for non-invasive measurement; diagnostic 
apparatus, not for medical purposes. 

  Klasse 42   Data duplication and data duplication and conversion, 
data coding services; software development, 
programming and implementation; design services; 
information technology [IT] development services; IT 
security services in the nature of protection and 
recovery of computer data; IT consultancy, IT 
information and IT information services; hosting 
services and software as a service and rental of 
software; rental of computer hardware and computer 
installations; control technology consulting services; 
development of control computer programs for electric 
operation control modules and drive modules; 
programming of electronic control systems; computer 
software design; software creation; software 
development; software engineering; software creation; 
maintenance and updating of computer software; 
consultancy relating to software for communication 
systems; advisory services relating to computer 
programming; computer programming and software 
design; software development; design, development 
and implementation of software; design and 
development of multimedia products; installation, repair 
and maintenance of computer software; installation, 
maintenance and repair of software for computer 
systems; software customisation services; custom 
design of software packages; computer software 
technical support services; hosting web portals; internet 
walled garden services, namely creating, hosting and 
maintenance of internet sites; development of software 
solutions for internet providers and internet users; 
hosting of digital content on the internet; providing 
information in the field of interior design via a website; 
providing of electronic memory space on the internet 
for advertising goods and services; computer hardware 
development; data coding services; computer analysis 
services and computer diagnostic services; research 
and development, and implementation of computers 
and computer systems; computer project management; 
updating of computer software for memory banks and 
computer systems; data migration services; updating of 
websites, for others; monitoring of computer systems 
by remote access; design services; furniture design for 
electronic apparatus; engineering design. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343620 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201705938 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.05.13, DK, VA 2016 

01223 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Hearing aids; hearing protection devices; medical 
apparatus and instruments for use in relation to 
hearing. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344333 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201706061 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 société Air France société anonyme, 45, rue de Paris, 

FR-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Services for providing food and drink, in-flight 
provision of food and drink, provision of food and drink 
on board airplanes, provision of food and drink in 
airports, temporary accommodation, rental or provision 
of meeting rooms, waiting rooms, recreation or 
relaxation areas especially in airports, rental or 
provision of electric household apparatus, rental of 
chairs, tables, furniture, table linen, washing or bath 
linen, glassware, self-service restaurants, bars, cafés, 
cafeterias, hotel services, bookings for hotels, 
restaurants, bars, cafés, self-service restaurants, 
information services relating to hotel or restaurant 
services, catering services, preparation and provision 
of meals, beverages and food products particularly on 
board airplanes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344419 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201706070 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.10, NZ, 1048500 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DESIGNER TEXTILES INTERNATIONAL LIMITED, 15 

Lovegrove Crescent, Otara, NZ-2023 AUCKLAND, 
New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Textiles and textile products in this class including 

cloth, fabric, knitted wool, knitted textiles and textiles 
made of combined textile fibres; linen, blankets, quilts, 

bed sheets and towels. 
  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 35   Retail and wholesale of textiles and textile products, 

cloth, fabric, knitted wool, knitted textiles, textiles made 
of combined textiles fibres, clothing, footwear, 
headgear, linen, blankets, quilts, bed sheets and 
towels; advertising services; marketing and promotional 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1346567 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201706739 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Jörg Simon, Bereiteranger 9, DE-81541 MÜNCHEN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags and other bags (included in this class), in 
particular, brief cases, briefcases for documents, 
bathing bags, wallets, camping bags, shopping nets 
and bags, billfolds, hand bags, waist bags, hunting 
bags, bags for carrying children, clothing bags for 
travelling, key wallets made of leather, school satchels, 
school bags and rucksacks; umbrellas, parasols and 
walking sticks. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods (included in this class); bed 
and table covers. 

  Klasse 25   Clothing, scarfs, shawls, ties, neckties, suspenders, 
gaiters, belts (included in this class), sashes, 
sweatbands (included in this class); footwear, 
headgear, earmuffs and headbands (included in this 
class). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347081 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201706936 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PUECH HAUT, Domaine de Puech Haut, Route de 
Teyran, FR-34160 SAINT-DREZERY, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Plastic packaging intended for holding beverages. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1354135 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201715954 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LOVE YOUR MELON INC., 301 THOMAS AVE. N., 
US-MN55405 MINNEAPOLIS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Hats; t-shirts. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377607 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201715879 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.21, US, 87380217 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fashion GPS Inc., 22 West 27th Street, 11th Floor, US-
NY10001 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer software for business 

management, event management, digital asset 
management, inventory control, public relations, 
marketing and promotional services; downloadable 
mobile applications for business management, event 
management, digital asset management, inventory 
control, public relations, marketing and promotional 
services. 

  Klasse 35   Business management and consultation services, 
namely, brand management and public relations 
services; brand concept and development services for 
others; inventory management services; marketing and 
promotional services, namely, identification and 
evaluation of marketing strategies and prospects 
provided in connection with computer software for 
marketing and promotional functions; data processing 
services in the field of public relations and marketing; 
public relations services. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in business management, event 
management, digital asset management, inventory 
control, public relations, marketing and promotional 
services via a website; software as a service (saas) 
services featuring software for use in business 
management, event management, digital asset 
management, inventory control, public relations, 
marketing and promotional services; advisory and 
consultancy services relating to computer software, 
namely, assisting clients with implementation of 
computer software used in business management, 
event management, digital asset management, 
inventory control, public relations, and marketing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377769 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201715900 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WHITMORE MANUFACTURING, LLC, 930 
WHITMORE DRIVE, US-TX75087 ROCKWALL, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Breather filters for fluid reservoirs for use in 

mechanical systems, gear boxes for stationary 
machinery and container vessels and tanks for 
industrial fluids. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377782 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201715903 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.21, CH, 707605 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Safran Vectronix AG, Max Schmidheiny-Strasse 202, 
CH-9435 HEERBRUGG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), emergency (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; data processing 
equipment, computer software; optoelectronic 
apparatus and instruments and modules for observing 
and measuring distance, angles and positions; optical 
and optoelectronic apparatus and instruments; infrared 
optical apparatus; infrared detectors; infrared devices 
for guiding weapons; optical, electronic, electro-optical 
and photoelectric sensors; detectors; optical and 
optoelectronic viewfinders; optical and optoelectronic 
viewing apparatus; optical and optoelectronic 
measuring apparatus; observation apparatus and 
instruments; surveying apparatus and instruments; 
binoculars; telescopes; laser range finders; 
goniometers; theodolites; navigation apparatus and 
instruments; electronic and optoelectronic target 
seeking, locating, surveillance and optical tracking 
devices; directional compasses; electronic turn signals; 
night vision apparatus; light amplification apparatus; 
night vision goggles; thermal imaging apparatus [other 
than for medical use]; periscopes; image processing 
apparatus; parts and components of these articles 
included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1377783 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201715904 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, FR, 4350896 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal fasteners for bags and pouches (leather goods), 

metal fasteners for goods of leather or imitation leather, 
namely, wallets, purses, card cases, briefcases, leather 
key cases, checkbook holders, passport holders, 
photograph cases, cases intended to contain toiletry 
articles (empty), padlocks. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys, precious stones, 
jewelry, necklaces (jewelry), chains (jewelry), chokers 
(necklaces), bracelets (jewelry), rings (jewelry), 
earrings (jewelry), pendants (jewelry), brooches 
(jewelry), badges (jewelry), cuff links (jewelry), medals 
(jewelry), medallions (jewelry), charms (jewelry), tie 
clips, tie pins, chains (jewelry), boxes of precious metal, 
jewelry boxes, watch boxes not of precious metal, 
jewelry cases not of precious metal, watch cases not of 
precious metal, horological and chronometric 
instruments, watches and their components, 
chronographs (watches), chronometers, wrist watches, 
watches, clocks, small clocks, watch bands, watch 
clasps, watch dials, watch cases, watch chains, watch 
movements, cases for clock and watch-making, cases, 
cases for watches, novelty key rings (trinkets or fobs), 
head jewelry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378037 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201715940 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.27, EM, 016646911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oilquick AB, Box 1055, SE-82412 HUDIKSVALL, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Control devices for machines; actuators for machines; 

control mechanisms for machines; fastening devices 
and quick fastening devices for machines (parts of 
machines). 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for checking (supervision); 
electronic control systems; control boards (electronic); 
electronic control units; regulating apparatus, electric; 
automatic control apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378054 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201715942 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.31, FR, 4350854 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HUMAN BIOLOGICALS BANK., 6 Allée Skylab, Parc 

d'Ester, FR-87000 LIMOGES, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Biological and biochemical products and preparations 
for in vitro scientific use; chemical, biochemical and 
biological products and preparations intended for 
scientific research, clinical research and clinical 
diagnostics; chemical products and preparations for 
use in scientific diagnostics; in vitro diagnostic products 
and preparations for scientific use or for biochemistry, 
clinical chemistry, microbiology and research; in vitro 
diagnostic reagents for scientific use or for 
biochemistry, clinical chemistry, microbiology and 
research; chemical or biological reagents of human or 
animal origin not for medical use for life science or 
research; proteins intended for industry and life 
science; protein products (raw material) intended for 
the industry of in vitro diagnosics and life science; 
blood, blood serum, plasma, protein, reagents and kits 
comprising chemical, biochemical and biological 
products and reagents, all for scientific use or for 
research. 

  Klasse 5   Reagents for medical diagnostics or reagent 
preparations for medical diagnostics; biological 
reagents of human or animal origin for medical and 
clinical use; reagent kits for analyzing clinical and 
medical diagnosics; reagents for medical use, for in 
vitro use in laboratories; in vitro diagnostic products 
and preparations for medical use; chemical, 
biochemical and biological products and preparations 
for medical use; blood for medical use; blood 
substitutes and components, artificial blood; blood 
protein fractions; blood plasma; human plasma 
proteins; serums; blood, blood serum, plasma, proteins, 
reagents and kits comprising chemical, biochemical 
and biological products, all intended for medical 
research and medical diagnosis laboratories. 

  Klasse 42   Scientific and medical research; medical, 
bacteriological and chemical laboratory services; 
analysis, biological research and development; analysis 
of serum, blood, plasma and proteins for scientific 
research purposes; research services in the fields of 
proteins, antibodies, microorganisms and cells; design 
and development of biological reagents of human or 
animal origin, biological and biopharmaceutical 
products and preparations; raw material tests; quality 
control of raw materials; control of hygiene; analysis of 
serum, blood, plasma and proteins for medical 
research; research, development and advice in the field 
of diagnostics, such as providing and developing 
reagents and test kits; preparation of biological 
samples for research purposes; preparation of 
biological samples for testing and analysis in research 
laboratories. 

  Klasse 44   Medical diagnostic services (testing and analysis); 
collection and storage of blood, serum, plasma and 
proteins; blood banks, plasma banks, serum banks and 
protein banks; medical services relating to the 
collection, treatment and processing of blood, plasma, 
serum and proteins; analysis of serum, blood, plasma 
and proteins for medical treatments. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378083 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201716120 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.26, SE, 2016/07341 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taiga AB, Box 20, SE-43221 VARBERG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Protective clothing; protective gloves; protective 
headgear; protective shoes, protective footwear; 
protective helmets; goggles; protective masks. 

  Klasse 18   Backpacks, bags. 
  Klasse 24   Sleeping bags, sleeping bag covers. 
  Klasse 25   Clothes; jackets, windproof jackets, waterproof 

jackets, light-reflecting jackets, field jackets, shell 
jackets, parkas, jacket liners, wind proof trousers, 
waterproof trousers, light-reflecting trousers, field 
trousers, shorts, pants, overalls, functional clothing, 
trouser liners, shirts, field shirts, pique-shirts, T-shirts, 
underwear, net underwear, fleece underwear, T-shirt 
underwear, boxer-shorts; headgear; hats, caps, 
balaclavas, face masks [clothing], socks, bivouac 
socks; gloves; belts; footwear; shoes, wellingtons, 
clogs, aqua shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378087 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201716122 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.30, JM, 72199 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a design of an apple with a bite 

removed. 
(730) Innehaver: 

 Apple Inc., One Apple Park Way, US-CA95014 
CUPERTINO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer hardware; handheld computers; 

tablet computers; telecommunications apparatus and 
instruments; telephones; mobile telephones; 
smartphones; wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of providing 
access to the Internet and for the sending, receiving, 
and storing telephone calls, electronic mail, and other 
digital data; wearable computer hardware; wearable 
digital electronic devices capable of providing access to 
the Internet, for sending, receiving and storing of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data; 
smartwatches; wearable activity trackers; electronic 
book readers; computer software; computer software 
for setting up, configuring, operating and controlling 
computers, computer peripherals, mobile devices, 
mobile telephones, smartwatches, wearable devices, 
earphones, headphones, set top boxes, audio and 
video players and recorders, home theatre systems, 
and entertainment systems; application development 
software; computer game software; downloadable pre-
recorded audio, video and multimedia content; 
computer peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable peripherals for 
use with computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, smartwatches, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; biometric identification and 
authentication apparatus; accelerometers; altimeters; 
distance measuring apparatus; distance recording 
apparatus; pedometers; monitors, display screens, 
virtual and augmented reality displays and controllers; 
optical goods; optical apparatus and instruments; 
cameras; flashes for cameras; keyboards, mice, mouse 
pads, printers, disk drives, and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; digital audio and 
video players and recorders; audio speakers; audio 
amplifiers and receivers; voice recording and voice 
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recognition apparatus; earphones; headphones; 
microphones; set top boxes; radios; radio transmitters 
and receivers; global positioning systems (GPS 
devices); navigational instruments; remote controls for 
controlling computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, 
smartwatches, earphones, headphones, audio and 
video players and recorders, televisions, set top boxes, 
speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, smart watches, earphones, headphones, 
audio and video players and recorders, televisions, set 
top boxes, speakers, amplifiers, home theatre systems, 
and entertainment systems; data storage apparatus; 
batteries; battery chargers; electrical and electronic 
connectors, couplers, wires, cables, chargers, docks, 
docking stations, and adapters for use with computers, 
mobile telephones, handheld computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
earphones, headphones, audio and video players and 
recorders, and set top boxes; interactive touchscreens; 
interfaces for computers, computer screens, mobile 
telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, televisions, set top 
boxes, and audio and video players and recorders; 
parts and accessories for computers, computer 
peripherals, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smartwatches, 
earphones, headphones, audio and video players and 
recorders, televisions, and set top boxes; covers, bags, 
cases, sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smartwatches, earphones, 
headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; electronic agendas; dictating 
machines; measuring apparatus; remote controls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378088 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201716123 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.17, DE, 30 2017 000 

766 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LemonSwan GmbH, Ulmenstrasse 50 b, DE-22299 
HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, millboard [carton]; printed matter; newspapers; 

magazines; advertising journals and classified ads; 
catalogues; books; bookbinding material; bookmarks; 
photographs; stationery; adhesives for paper products 
and stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes. 

  Klasse 25   Clothing; headgear. 
  Klasse 38   Telecommunication services; broadcasting and 

transmission of news and related information via radio, 
television, telephone networks, including call centers, 
text message services, and on data networks, in 
particular the Internet; transmission of electronic mail; 
providing access to portals on the internet; providing 
internet-chatrooms and Internet forums; online 
services, namely providing access to customer 
databases as Internet platforms for data transmission 
purposes, data search and data comparison; leasing 
access time to computer databases, including in the 

form of providing access to the Internet, for others 
(online and Internet provider services); providing 
content retrievable via the Internet; telecommunications 
by means of platforms on the internet. 

  Klasse 41   Education; training; sporting activities; consultancy for 
participants in leisure activities for the purpose of 
matchmaking; arranging leisure activities on and 
outside the Internet for the purpose of matchmaking; 
singles coaching, namely training and instruction of 
single people in matters relating to partnerships; 
publishing, in particular publication and release of 
printed matter, namely of pictures, books, catalogues, 
newspapers and magazines [including electronic 
publication in data bases and IT networks]; production 
of films and motion pictures as well as rental of films 
and motion pictures, recorded on video cassettes and 
video films, CD-ROM, DVD and magnetic data carriers; 
provision of non-downloadable films/motion pictures; 
providing electronic publications from the Internet, not 
downloadable; organisation of Internet games. 

  Klasse 42   Science and technology services and research and 
designer services relating thereto; industrial analysis 
and research services; design and development of 
computer hardware and software; application service 
provider services, namely implementation of software 
for clients' databases in other transmission 
services/Internet platforms as well as their IT technical 
installation and maintenance thereof; design, creation 
and maintenance of websites; creation of Internet 
games. 

  Klasse 45   Social services and personal services, namely 
astrological and spiritual services, detective services, 
dating agency services, funeral services, religious 
services, rental of clothing, child protection services, 
security patrols for homes, personal analysis and 
investigation, personal shopping assistance, services of 
lost property offices, networking services, writing of 
private letters, pet sitting, political lobbying services, 
reminders, escorting services in society (chaperoning), 
services in relation to weddings; dating agency 
services; couple and marriage counselling; singles 
coaching, namely personal consultancy for single 
people in matters relating to partnerships; dating 
services, namely arranging blind dates between 
unacquainted persons in the leisure sector; partnership 
analysis; licensing of intellectual property rights or 
industrial property rights. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1378119 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201716125 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, EM, 016520207 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOFTBANK ROBOTICS EUROPE, 43 rue du Colonel 

Pierre Avia, FR-75015 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Robots, industrial robots, robots [machines], domestic 
robots, assistance robot. 

  Klasse 9   Scientific, optical, signalling and teaching apparatus 
and instruments; computers, mobile computers, 
communications computers; computer terminals; data 
processing apparatus and computers; computer 
interface apparatus; peripherals adapted for use with 
computers; calculators; data processing equipment; 
pattern recognition systems consisting of computer 
chips, hardware and software; computer programs for 
connection to remote computers and computer 
networks; computer programs for searching remotely 
for content on computers and computer networks, 
computer programs for remote connection to 
computers and computer networks; software for 
synchronizing data between portable or pocket 
computers and host computers; electric batteries; 
control apparatus; memory cards; humanoid robots 
with artificial intelligence; humanoid robots for studies 
and humanoid robots for engineering; laboratory 
robots. 

  Klasse 14   Jewellery; articles of jewellery, clocks namely 
watches, wristwatches and digital alarm clocks; fancy 
keyrings. 

  Klasse 16   Printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters 
and office requisites except furniture; printing blocks; 
paper; paperboard; boxes of cardboard or paper; 
posters; scrapbooks; cards; books; newspapers; 
prospectuses; booklets; calendars; writing instruments; 
engravings or lithographic works of art; paintings 
namely pictures framed or unframed; aquarelles; 
drawings; paper stationery; table linen of paper; bags of 
paper or of plastics, for packaging. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets, purses, umbrellas, parasols. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; brushes except paint brushes; unworked 
or semi-worked glass, except building glass; glassware, 
porcelain and earthenware not included in other 
classes. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games; toys, electronic toys, electronic action games, 

electronic learning games; toy figurines; dolls; rubber 
character toys; plastic character toys. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; arranging subscriptions to 
telecommunications services for others; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
business management and organization consultancy; 
computerised file management; on-line advertising on a 
computer network; rental of advertising time on 
communication media; publication of publicity texts; 

rental of advertising space; dissemination of advertising 
matter. 

  Klasse 41   Teaching, education, practical training and 
entertainment services; organization of competitions for 
educating or entertaining purposes; social club 
services, namely arranging, organizing and hosting 
social events, get-together, and parties for club 
members; arranging and conducting of workshops 
(education), congresses, lessons; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of seminars; distance 
learning instruction; providing recreation facilities; 
games equipment rental; organization of lotteries; 
organization of sports competitions; electronic 
publication of books and periodicals online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378121 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201716126 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.16, EM, 016725491 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, DE-
92318 NEUMARKT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Plastic products being semi-finished goods for 

production in the field of outdoor construction, indoor 
construction, trade fair construction and furniture 
construction; plastic products being semi-finished 
goods for production in the form of panels, surface 
panels, high-pressure laminate (HPL) panels and 
plastic films (not for wrapping). 

  Klasse 19   Panels of wood and wooden materials, in particular 
chipboard, fibreboard, medium-density fibreboard 
(MDF) panels, high-density fibreboard (HDF) panels, 
solid wood panels, laminated wood panels, plywood 
boards, multiplex panels; panels of wood and wooden 
materials with plastic coatings; composite elements, 
namely panels of wood and wooden materials 
laminated with surface panels of plastic, in particular 
with high-pressure laminate (HPL) panels; blockboard; 
plastic fibre sheets; reinforcement elements, not of 
metal, for indoor construction and outdoor construction, 
in particular wall elements, wall claddings, facade 
elements, ceiling elements, windowsills, floors, floor 
panels. 

  Klasse 20   Furniture parts, in particular for fitted furniture, in 
particular worktops, furniture side parts, furniture fronts, 
furniture doors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1378127 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201716127 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.03.30, IS, V0100390 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tulipop ehf., Fiskislod 31, IS-101 REYKJAVÍK, Island 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs; 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; animated cartoons; decorative 
magnets; cell phone straps; downloadable ring tones 
for mobile phones; downloadable electronic 
publications; downloadable image files; downloadable 
music files; mouse pads; computer software 
applications, downloadable; mobile phone cases. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

  Klasse 16   Stationery; filing folders; paper labels for organizing 
personal files; posters; calendars; children's activity 
books; works of fiction, namely novels and books; 
children's books; comic books; paper sheets for note 
taking; note cards; note paper; notebooks; gift wrap 
paper; plastic gift wrap; postcards; greeting cards; 
invitation cards; stickers; decals; paper napkins; table 
cloth of paper; paper banners; coloring books; paint 
brushes; painting sets for children; printed stories in 
illustrated form; story books; pen and pencil holders; 
decals and stickers for use as home decor; pen cases.

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; all-
purpose bags and sport bags; all-purpose carrying 
bags; luggage; luggage tags and cases; attaché cases; 
briefcases; suitcases; credit card cases; business card 
cases and holders; carrying bags; key cases; key 
wallets; backpacks; waist sacks and hip sacks; 
daypacks; hip bags; waist bags; handbags; duffle bags; 
purses; satchels; garment bags for travel; shoe bags 
for travel; book bags for travel; cosmetic cases sold 
empty; garment bags; book bags; wallets; bags for 
toys; traveling bags; bags of wool; schoolbags; school 
backpacks; bags for laptops (empty); messenger bags 
(empty); pouches; foldable empty sets for shower and 
bath, namely cosmetic cases and bags sold empty, 
empty cosmetic bags; cosmetic purses and cases, 
empty; travel sets (leatherware), namely luggage, 
suitcases and garment bags for traveling (leatherware); 
cosmetic leather bags; organizing bags, shoulder bags, 
camping bags, climbing bags, backpackes for carrying 
babies, hip bags, suitcases; make-up bags and cases, 
overnight cases, overnight suitcases, sling bags, sling 
bags for carrying infants; sling bags for carrying babies; 
souvenir bags; suit carriers; umbrella bags; waist bags; 
weekend bags; work bags; tie cases; beach bags; belt 
bags; game bags, shopping bags; straps for luggage 
and handbags, and their parts and fittings. 

  Klasse 21   Beverage ware; drinking glasses; cups; mugs; 
dinnerware; bowls, plates, containers for household 
use; lunch boxes; sports bottles sold empty; reusable 
glasses; plastic, aluminum and stainless steel water 
bottles sold empty; toothbrush holders; toothbrushes; 

hair brushes; piggy banks. 
  Klasse 25   Clothing, namely t-shirts, shirts, trousers, shorts, 

skirts, blouses, dresses, sweaters, hooded sweat 
shirts, jackets, vests, bathing suits, underwear, 
nightshirts, pajamas, nightgowns, robes, gloves, 
scarves, cloth bibs, socks, leggings and tights; 
headwear; hats, caps; footwear; shoes, boots; sandals.

  Klasse 28   Toys, namely stuffed toys, plush toys, modeled plastic 
toy figurines; jigsaw puzzles; board games; playing 
cards and card games; costume masks; Christmas tree 
ornaments; flying discs; kites; soap bubble sets; toy 
pails; toy shovels; paper party hats; snow boards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378133 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201716128 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.15, DE, 30 2016 020 

529 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canyon Bicycles GmbH, Karl-Tesche-Str. 12, DE-
56073 KOBLENZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles; bicycle frames; brake levers for bicycles; 

handlebars for bicycles; handle grips for bicycles; 
handlebar extensions for bicycles; brakes for bicycles; 
bicycle seat posts; seat clamps for bicycles; bicycle 
forks; headsets, namely a bicycle part which provides a 
rotatable interface between the bicycle fork and the 
bicycle frame; stems for bicycles; panniers adapted for 
bicycles; bag and bottle holders adapted for bicycles; 
transporting bags adapted for bicycles and bicycle 
wheels. 

  Klasse 25   Clothing, namely, cyclist's jerseys, cyclist's singlet, 
knitwear, sweaters, t-shirts, shirts, pants, bathing suits, 
bathing trunks, underwear, also sweat-absorbent, 
socks, also sweat-absorbent, belts, gloves for cyclists, 
scarves, collar protectors for wear, headbands, pockets 
for clothing, rainwear, namely, waterproof clothing for 
cycling; clothing for cyclists, namely, padded pants, 
padded shorts, padded shirts, padded elbow 
compression sleeves being part of an athletic garment; 
footwear for sports, namely cycling shoes; headgear, 
namely caps and hats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378139 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201716131 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 priceline.com LLC, 800 Connecticut Avenue, US-
CT06854 NORWALK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software in the nature of mobile 

applications for making reservations and bookings for 
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transportation and travel; downloadable software in the 
nature of mobile applications for matching purchasers 
and potential purchasers of transportation, travel and 
airline services with particular providers of such 
services; downloadable software in the nature of mobile 
applications for providing airline, transportation and 
travel rate comparison information; downloadable 
software in the nature of mobile applications that 
provide information on transportation, travel, and 
airlines; downloadable software in the nature of mobile 
applications for making reservations and bookings for 
temporary lodging and accommodations; downloadable 
software in the nature of mobile applications for 
matching purchasers and potential purchasers of hotel, 
resort and holiday accommodations with particular 
hotels and resorts; downloadable software in the nature 
of mobile applications for providing hotel, resort and 
accommodation rate comparison information; 
downloadable software in the nature of mobile 
applications that provide information on hotel, resort 
and holiday accommodations. 

  Klasse 35   Advertising services, namely, advertising, marketing, 
and promotional services for the transportation, travel, 
airline, hotel and resort industries; publicity and sales 
promotion services for the transportation, travel, airline, 
hotel and resort industries; providing online rate 
comparison information for the transportation, travel, 
airline, hotel and resort industries; marketing and sales 
promotion services, namely, matching potential 
purchasers of transportation, travel and airline services 
with particular providers of such services; marketing 
and sales promotion services, namely, matching 
potential purchasers of hotel, resort and holiday 
accommodations with particular providers of such 
services. 

  Klasse 36   Insurance services in the fields of travel, 
transportation, flights, temporary lodging and 
accommodations, hotels, resorts, trips, vacations, 
motor vehicles, automobiles and rental cars; insurance 
services, namely, underwriting, issuance, 
administration and claims processing in the fields of 
travel, transportation, flight, temporary lodging and 
accommodation, hotel, resort, trip, vacation, motor 
vehicle, automobile and rental car insurance; providing 
travel, transportation, flight, temporary lodging and 
accommodation, hotel, resort, trip, vacation, motor 
vehicle, automobile and rental car insurance rate 
quotes; insurance agency in the field of travel, 
transportation, temporary lodging and accommodation, 
hotel, resort, trip, vacation, motor vehicle, automobile 
and rental car insurance; insurance consulting in the 
field of travel, transportation, flights, temporary lodging 
and accommodations, hotels, resorts, trips, vacations, 
motor vehicles, automobiles, and rental cars; insurance 
services for travel, transportation, flights, temporary 
lodging and accommodations, hotels, resorts, trips and 
vacations, including in the fields of accidents, damage, 
injuries, illnesses, trip interruptions, trip cancellations, 
baggage loss and damage, property loss or damage, 
and travel delays; insurance services for motor 
vehicles, automobiles, and rental cars, including in the 
fields of accidents, damage, collisions, roadside 
assistance, towing, replacements, repairs, road 
hazards, breakdowns, trip interruptions, trip 
cancellations, baggage loss and damage, property loss 
or damage, and travel delays. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378160 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201716132 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.03, DE, 30 2016 109 

956 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites, Eumetsat-Allee 1, DE-64295 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers; phonograph records; cash registers; 
calculating machines, data processing equipment and 
computers; weather balloons; scientific apparatus and 
instruments for use in meteorology and climatology, 
included in this class; satellites; satellite computers; 
satellite receivers; satellite equipment; satellite 
transmitters and satellite receivers; satellite antennas; 
satellite communications equipment; satellite navigation 
equipment; ground stations for satellite 
communications; target surveillance apparatus 
[satellite]; satellites for scientific purposes; satellite for 
signal transmission; software for the analysis of satellite 
imagery; software for satellite navigation systems; 
recorded computer programs; computer programs 
[downloadable]; computer software [stored programs]; 
computer operating programs [saved]; computer 
peripherals; magnetic data carriers; data processing 
equipment; distance measuring apparatus; apparatus 
for recording distances; electronic publications 
[downloadable]; transmitters of electronic signals; 
transmitting sets [telecommunications]; electronic 
apparatus; electronic equipment; electronic 
components, computers; data processing equipment; 
software; electronic devices for storing data and user 
terminals for meteorological, environmental and 
climatology information and data processing; detectors; 
remote control devices; electrical and electronic 
equipment and installations composed thereof for the 
remote control of industrial operations; electrodynamic 
apparatus for the remote control of equipment; 
interfaces [interface devices for computers]; echo 
sounders; monitoring apparatus [electric]; nautical 
apparatus and instruments; optical apparatus and 
instruments; speed indicators; surveying apparatus and 
instruments; high-frequency apparatus; mathematical 
instruments; cosmographic instruments; precision 
measuring instruments; measuring apparatus; 
measuring instruments; counters; computer software 
for encryption; image recognition software. 

  Klasse 16   Paper; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; instructional and teaching 
materials [except apparatus]; brochures; booklets; 
forms [forms], newsletters; printed magazines; 
newspapers; printed reports; prospectuses; drawings; 
graphic representations; atlases; books; geographical 
maps; globes [terrestrial globes]; cards; schedules 
[print]; albums; almanacs; calendars; arithmetic table; 
diagrams; printed advertising boards of paper or 
cardboard; document files [stationery]. 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
office functions; business organization services; 
business management and organization consultancy; 
assistance with regard to business organization; 
computerized file management; systemization of data 
in a central file; maintenance of meteorological, 
environmental and climatology information and data; 
data processing [office work]; automated compilation 
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and systemization of information into computer 
databases; compilation of statistical data; compilation 
and systematization of data in computer databases; 
office work in the field of electronic data processing; 
data search in computer files [for others]; updating and 
maintenance of data in computer databases; collection, 
systemization, compilation of meterological, 
environmental and climatological data stored in 
computer databases; compilation of mathematical data.

  Klasse 38   Telecommunications; satellite transmission; satellite 
broadcasting; satellite telecommunications services; 
satellite transmission services; rental of satellite 
transmission capacity; operation of telecommunications 
satellites; transmission of images via satellite; 
transmission of information via satellite; retransfer of 
images via satellite; sound and picture transmission via 
satellite; telecommunications services for the operation 
of satellite-to-earthreceiving antennas; transmission of 
data, sound and images via satellite; 
telecommunication services for the operation of the 
earth-satellite-television channels; satellite 
broadcasting of sound, images, signals and data; 
satellite transmission of data through a global online 
computer network; telecommunications by computer 
terminals, via telematics, satellites, radio, telegraphy, 
telephones; computer aided transmission of messages 
and images; communications by and / or between 
computers and computer terminals; information about 
telecommunication; data transmission, data transfer 
and providing online-information, in particular with 
regard to meteorology, environment, climate and 
meteorological, environmental and climatological 
information and data; satellite-based and terrestrial 
data services; data transmission in real time and data 
transmission in near-real time; transmission of 
encrypted messages; electronic transmission of 
encrypted data; multicast or point-to-point transmission 
services; sending data; data transfer; data 
communication services by means of e-mail; streaming 
of data; data transfer by telecommunications; 
transmitting data signals; computerized data 
transmission; telecommunications services for 
providing online access to data; advisory services 
relating to data transmission; computerised 
transmission of messages, information and images; 
encrypted electronic transmission and sending of data; 
provision and rental of access time to databases; 
electronic exchange of data from databases which are 
accessible via telecommunication networks; providing 
access to data or documents stored electronically in 
central files for remote access. 

  Klasse 39   Physical storage of electronically stored data and 
documents; location of live animals for conducting 
environmental consulting services. 

  Klasse 40   Processing of aerial and satellite images; 
photographic image processing. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment services; sporting 
and cultural activities; organization of competitions; 
conducting seminars; organization of seminars for 
educational purposes; organization of seminars for 
training purposes; organization of shows for 
educational purposes; organization of seminars and 
conferences; organization of competitions and award 
ceremonies; organization of conventions and 
conferences; arranging, conducting and organizing 
workshops [training]; arranging, conducting and 
organizing congresses; arranging, conducting and 
organizing symposia; arranging, conducting and 
organizing conferences; arranging, conducting and 
organizing seminars; the above-mentioned services in 
particular with regard to meteorology, environment, 
climate and meteorological, environmental and 
climatological information and data. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design related thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; research on meteorology, 
environment and climate; provision of meteorological 
information, namely prognosis regarding meteorology, 

environment and climate; information relating to 
meteorology, environment and climate; information 
services relating to meteorology, environment and 
climate; provision of information relating to 
meteorology, environment and climate; provision of 
meteorological information in the nautical field; 
computer programming; analyses regarding the 
installation of computer systems; advisory services 
relating to environmental and climate protection; 
consulting services relating to research in the field of 
environment protection; geological prospecting; 
research relating to geology, environment and 
climatology; conducting scientific studies relating to 
geology, environment and climatology; land surveying; 
urban planning; providing meteorological information; 
development and research services regarding new 
products for others; technical research; technical 
project studies; quality control; services relating to the 
data encryption and decryption; conversion of 
document data between computer formats; encryption 
of digital images; it consulting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378167 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201716134 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.19, EM, 016184574 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-10425 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Preparations made from cereals; hard bread; 
crispbreads; rye crusty crackers; thin rye crusty 
crackers; thin rye crispbread; rye-based snack food; 
round rye bread; rye biscuits; biscuits; crusty crackers; 
crackers; bread; pastries and confectionery; rye-based 
pastry; wholegrain bread; crispbread snacks; oat 
crispbread; crisps made of cereals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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(111) Int.reg.nr: 1378180 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201716137 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.21, GB, 

UK00003214033#@#2017.03.
29, GB, UK00003221654 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chesney's Limited, 194 Battersea Park Road, GB-
SW114ND LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Fireplace mantels, of metal or iron; fireplace 

surrounds, of metal or iron; fireplace grates, of metal or 
iron; andirons; fire grate baskets; furnace fire guards; 
furnace fire screens; log baskets of metal; log holders 
of metal. 

  Klasse 8   Fireplace tool sets; fire tongs; fireplace bellows; fire 
place pokers; fireplace shovels; fireplace tongs. 

  Klasse 11   Fireplaces; domestic fireplaces; cast metal fireplaces; 
fireplace fenders; fireplace inserts; domestic fire grates; 
electric fires and electric heating stoves; gas fires and 
gas heating stoves; wood burners; fireplace inserts in 
the nature of heating stoves; ethanol fireplaces; heating 
stoves; multi-fuel heating stoves; fireplace fenders; fire 
grate fronts; heating apparatus for use outdoors; 
barbecues; combined heating appliance and barbecue; 
patio heaters; stone and marble baths; stone and 
marble basins; stone and marble sinks; sanitary ware 
made of marble; stone and marble fountains; 
ornamental fountains of stone and marble; water 
fountains made of stone and marble. 

  Klasse 19   Fireplace mantels, other than of metal; fireplace 
surrounds, other than of metal; stone and marble 
staircases; stone and marble handrails; stone and 
marble wall cladding; stone and marble tiles; stone and 
marble balustrades; stone and marble parapets; stone 
and marble windows; stone and marble window frames; 
stone and marble window surrounds; stone and marble 
window sills; stone and marble window hoods; stone 
and marble mullions; stone and marble transoms; stone 
and marble door frames; stone and marble door 
surrounds; stone and marble jambs for windows and 
doors; stone and marble flooring; stone and marble 
steps and step risers; stone and marble porches; 
architectural columns of stone and marble; stone and 
marble pillars; stone and marble pilasters; stone and 
marble capitals for pilasters; capping stones; stone 
coping stones; stone pier caps; stone quoins; stone 
gable vents; building elements of stone and marble; 
ornaments of stone and marble; garden ornaments of 
stone and marble; stone and marble garden obelisks; 
stone and marble pedestals; stone and marble 
pedestals incorporating a sundial; stone and marble 
pedestals incorporating armillary spheres; stone and 
marble plinths; stone and marble sculptures; art works 
of stone and marble; bird baths being structures of 
stone and marble; stone and marble bird tables; stone 
and marble finials; stone and marble pergolas; stone 
and marble gazebos; stone and marble memorials; 
stone and marble plaques; paving stones; lawn edging 
of stone. 

  Klasse 35   Retail services, including online retail services, in 
connection with fireplaces, fireplace mantels, fireplace 
surrounds, fireplace grates, fire grate baskets, fireplace 
screens, log baskets, log holders, fireplace tools and 
tool sets, fireplaces, fireplace fenders, fireplace inserts, 
electric fires, gas fires, electric heating stoves, gas 
heating stoves, multi-fuel heating stoves, ethanol 
fireplaces, outdoor heating apparatus, barbecues, 
combined heating apparatus and barbecues, patio 
heaters, outdoor furniture, heated outdoor furniture. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of fireplaces and 
chimney pieces; building project management relating 

to the installation of fireplaces and chimney pieces; flue 
lining of chimneys; installation of flues for fireplaces; 
building services; building construction services; 
building repair services; building renovation services; 
building restoration services; installation of fixtures and 
fittings of buildings; installation, maintenance and repair 
of staircases; installation, maintenance and repair of 
stone and marble windows and doors; installation, 
maintenance and repair of building elements of stone 
and marble; installation, repair and maintenance of 
stone and marble sanitary ware; installation, repair and 
maintenance of stone and marble furniture; installation, 
repair and maintenance of garden structures and 
garden ornaments; repair and restoration of stone 
work; repair and restoration of marble work; onsite 
building project management. 

  Klasse 40   Custom manufacture for others of fireplaces, chimney 
pieces and fireplace surrounds; custom manufacture 
for others of any articles made of stone and marble; 
custom manufacture for others of staircases, hand rails, 
parapets and accessories of stone and marble; custom 
manufacture for others of building elements of stone 
and marble; custom manufacture for others of doors 
and windows of stone and marble; custom manufacture 
for others of stone and marble sanitary ware; custom 
manufacture for others of stone and marble fountains; 
custom manufacture for others of garden structures of 
stone and marble; custom manufacture for others of 
ornaments and sculptures of stone and marble; custom 
manufacture for others of garden ornaments stone and 
marble; custom manufacture for others of furniture of 
stone and marble; custom manufacture for others of 
kitchen work tops, kitchen work surface and table tops 
of stone and marble; custom manufacture for others of 
bird baths and bird tables of stone and marble; custom 
manufacture for others of sun dials of stone and 
marble. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378235 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201716147 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, AT, AM 760/2017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Silhouette International Schmied AG, Ellbognerstrasse 
24, AT-4020 LINZ, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Optical apparatus and instruments, in particular 

ophthalmological apparatus; spectacles, in particular 
optical spectacles, sunglasses, sports glasses, 
protective glasses, spectacles equipped with decorative 
elements; spectacle frames, spectacle mountings, 
supports, fixations and temples for spectacles: 
spectacle frames, spectacle mountings, supports as 
well as temples for spectacles equipped with decorative 
elements; optical spectacles and sunglasses, the 
frames thereof manufactured of metal or of a 
combination of metal and plastics; spectacle 
mountings, temples for spectacles, spectacle supports 
and spectacle frames manufactured of metal or of a 
combination of metal and plastics; chains for 
spectacles, in particular chains for spectacles equipped 
with decorative elements, spectacle glasses; optical 
lenses, contact lenses; optical glass; containers and 
cases for the aforesaid goods. 

  Klasse 21   Cleaning clothes for spectacles and containers and 
cases therefor. 
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  Klasse 42   Spectacle design; providing technical expertise and 
documentation, research in the field of optics, in 
particular in the field of lenses and spectacles and in 
the field of materials for making optical devices, 
apparatus and instruments, in particular for making 
ophthalmic apparatus, and spectacles and spectacle 
frames. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378302 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201716158 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.07, IT, 

302017000062191 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SALVATERRA S.p.A., Via Cengia, 85, IT-37029 SAN 
PIETRO IN CARIANO (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine; wine-based beverages; wine-based aperitifs; 

wine punch; vermouth; prepared wine cocktails; 
sangria; aquavit; alcoholic bitters; liqueurs; grappa; 
cognac; armagnac; brandy; absinthe; bourbon; 
calvados; gin; mead [hydromel]; maraschino (liqueurs); 
rum; sake; cider; vodka; whisky. 

  Klasse 35   Retail services, provided also by on-line, in connection 
to the following products: wine, wine-based beverages, 
wine-based aperitifs, wine punch, vermouth, prepared 
wine cocktails, sangria, aquavit, alcoholic bitters, 
liqueurs, grappa, cognac, armagnac, brandy, absinthe, 
bourbon, calvados, gin, mead [hydromel], maraschino 
(liqueurs), rum, sake, cider, vodka, whisky; commercial 
information services in connection to the following 
products: wine, wine-based beverages, wine-based 
aperitifs, wine punch, vermouth, prepared wine 
cocktails, sangria, aquavit, alcoholic bitters, liqueurs, 
grappa, cognac, armagnac, brandy, absinthe, bourbon, 
calvados, gin, mead [hydromel], maraschino (liqueurs), 
rum, sake, cider, vodka, whisky; promotional and 
advertising services in connection to the following 
products: wine, wine-based beverages, wine-based 
aperitifs, wine punch, vermouth, prepared wine 
cocktails, sangria, aquavit, alcoholic bitters, liqueurs, 
grappa, cognac, armagnac, brandy, absinthe, bourbon, 
calvados, gin, mead [hydromel], maraschino (liqueurs), 
rum, sake, cider, vodka, whisky. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1379087 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201716270 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.07, IT, 

302017000038660 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 IVECO S.p.A., Via Puglia 35, IT-TORINO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial and monetary services; financial services for 

land vehicles, industrial and commercial vehicles, 
buses, coaches and trucks; financial loan services; 
financial administration and consultancy; lease-
purchase financing of vehicles; lease-purchase 
financing; sales credit financing; leasing of land 
vehicles, industrial and commercial vehicles, buses, 
coaches and trucks; sales financing, financial 
sponsorship. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1379846 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201716543 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.14 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.07, IT, 

302017000038655 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of the words "IVECO 

MINILEASE" together with the figurative element as 
per the enclosed specimen. 

(730) Innehaver: 
 IVECO S.p.A., Via Puglia 35, IT-TORINO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial and monetary services; financial services for 

land vehicles, industrial and commercial vehicles, 
buses, coaches and trucks; financial loan services; 
administration of financial affairs and financial 
consultancy; credit leasing; lease-purchase financing of 
vehicles; financial leasing; sales financing; financial 
sponsorship. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.23 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 299385 
(151) Reg.dato.: 2018.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.02 

(210) Søknadsnr.: 201808945 
(220) Inndato: 2018.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GULLSMED CAMILLA AS, Peder Ankers gate 18, 1771 
HALDEN, Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 298525 
(210) Søknadsnr.: 201716413 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

(540) Gjengivelse av merket 

VIKING CIGAR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

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

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(730) Innehaver: 

 Arnt Ånensen, Postveien 111, 4307 SANDNES, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsiger: 
 SIGARCOM AS, Oterlia 11, 4956 RISØR, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298528 
(210) Søknadsnr.: 201716425 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 25   Klær; hodeplagg. 
  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 

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

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klassene 25 og 34. 
 
(730) Innehaver: 

 Arnt Ånensen, Postveien 111, 4307 SANDNES, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsiger: 
 SIGARCOM AS, Oterlia 11, 4956 RISØR, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298527 
(210) Søknadsnr.: 201716430 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 

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

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(730) Innehaver: 

 Arnt Ånensen, Postveien 111, 4307 SANDNES, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsiger: 
 SIGARCOM AS, Oterlia 11, 4956 RISØR, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297250 
(210) Søknadsnr.: 201714752 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.04.09 

(540) Gjengivelse av merket 

Snøhetta 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; Alkoholfrie fruktekstrakter; 
Bordvann [drikker]; Cider [ikke alkoholholdig]; 
Drikkevann [drikker]; Fruktjus; Kullsyreholdig vann; 
Limonade; Mineralvann [drikker]; Øl; Saft for fremstilling 
av drikker; Smoothies; Sodavann. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker med frukter; Alkoholholdige 
drikker [unntatt øl]; Alkoholholdige essenser; 
Alkoholholdige fruktekstrakter; Cider. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klassene 32 og 33 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. 
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(730) Innehaver: 
 PURE EXPORT AS, Olsvikfjellet 27B, 5184 OLSVIK, 

Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 SNØHETTA AS, Akershusstranda 21, 0150 OSLO, 

Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298524 
(210) Søknadsnr.: 201716426 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 34   Askebegre; humidorer; sigarer; sigarettennere; 

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

  Klasse 35   Salg av varer som angitt i klasse 34. 
 
(730) Innehaver: 

 Arnt Ånensen, Postveien 111, 4307 SANDNES, 
Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 

BERGEN, Norge 
 Innsiger: 
 SIGARCOM AS, Oterlia 11, 4956 RISØR, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.09 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201405445
(540) Gjengivelse av merket 

DRYTECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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; gryteretter basert 
på kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, grønnsaker, egg, melk, 
melkeprodukter, oljer og på fett samt supper, alle i form 
av tørkede lunsj- og middagsretter.  
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; gryteretter basert på ris, mel samt 
næringsmidler av mel og korn, på pasta, på kjøttpatéer 
og fiskepatéer, sauser, krydder og nudler, alle i form av 
tørkede lunsj- og middagsretter; frokostblandinger; 
müsliblandinger; sjokolademüsli.  
31  Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

(731) Søker: 
Hanso Holding AS , Evjenveien 130, 9024, 
TOMASJORD, NO 

(750) Fullmektig: 
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 
NO 
Søknad inngitt: 
2014.05.09 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.09.18): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.11.20 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.04.09:
1 Klagen forkastes.  
2 Ordmerket DRYTECH, søknadsnummer 201405445, 
nektes registrert for varene i klasse 29, 30 og 31.

(111) Reg.nr: 287414 
(210) Søknadsnr.: 201601602 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.06.10 
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
10  Medisinsk og hudpleie utstyr, innretninger og 
instrumenter for medisinske, kirurgiske, dermatologiske, 
fysikalske og odentologlske behandlinger og diagnose, 
herunder utstyr som avgir elektromagnetiske bølger, 
lydbølger og sjokkbølger, samt laser og lys utstyr for 
fotodynamisk terapi og diagnose.  
44  Helsetjenester herunder kosmetiske hud-, hår- 
og kroppsbehandlinger, samt behandlinger av hodebunn, 
inkludert hårimplantasjon og kosmetiske konsultasjoner. 

(730) Innehaver: 

(750) Fullmektig: 
Bjørg Johansen, Larkollveien 277, 1570, DILLING, NO 
Innsiger:
Clinique Laboratories LLC , 2711 Centerville Road, Suite 
400, DE19808, WILMINGTON, US 
Innsigers fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, 
NO 
Innsigelse innkommet: 
2016.09.19
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2017.05.16):
Registreringen oppheves for varene i klasse 3, 
jf. varemerkeloven § 29 første ledd. 
Registreringen opprettholdes for varene i klasse 10 og 
tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 29 annet 
ledd. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2017.07.16
Klagenemndas avgjørelse av 2018.04.09:
1 Klagen forkastes.  
2 Det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, registrering 
nummer 287414, oppheves for klasse 3.  
3 Det kombinerte merket CLINIQUE IRIS, registrering 
nummer 287414, opprettholdes for varene i klasse 10 og 
tjenestene i klasse 44.
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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.: 0973365 
(210) Søknadsnr.: 200811241 
(151) Reg.dato: 2008.04.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.04.28 

(220) Inndato: 2008.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel NV, Velperweg 76, NL-6824BM ARNHEM, 

Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, 
horticultural and forestry purposes; surfactants (surface 
active materials); synthetic resins as raw materials; 
detergents and cleaning materials for industrial use; 
emulsifiers; emulsifying agents, dispersants, solvents, 
wetting agents; chemical products for clarifying colors 
and dyes, for industrial use; bleaches, degreasers for 
use in manufacturing processes; grease removal 
preparations for use in manufacturing processes; 
chemical impregnating agents; chemical wetting 
agents; chemical preparations for oil pigments for 
industrial use; oil and water purification products; 
chemical reagents for use in the manufacture of 
chemical products and for use in scientific research; 
chemical products for waterproofing textiles excipients, 
bearers and substrates, not for medical applications, for 
industrial, agricultural, horticultural and forestry 
purposes; chemical materials, chemical compounds 
and mixtures, dispersants and suspensions for use in 
industry; silicone-based coatings, which are not paints 
or building materials; mineral oils for industrial use, for 
leather tanning and for conserving foodstuffs; 
glycerides, fatty acids, gelatin for industrial purposes; 
modified starch for use as a powder layer for 
manufacturing and packaging processes and 
procedures; polymers, including redispersible polymer 
powders; resistant starch for industrial use; synthetic 
resins and plastics as raw materials; glues and 
adhesives for industrial use and use in the building 
industry; adhesives, including adhesives for the edges 
and overlap strips and for repairing wallpaper and other 
wall coverings; wood hardening preparations; 
adhesives for preventing wheel bolts from coming 
loose; additives for glues and adhesives; blueprint 
paper; light sensitive paper; light sensitive films, but not 
exposed; photographic paper and photometric paper; 
light sensitive plates; sensitizers; starch for industrial 
use; putty; salts (chemical products); sensitized paper 
to absorb ink for use with video printers. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; powder paints, timber 
coatings (paints); enamel paints and coil coatings; 
hardeners, drying agents (desiccants), thinners, dyes, 
all being additives for paints, varnishes and lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of 
wood; primers; wood stains; mastic; inks, printing ink 
pastes, stains; natural resins as raw materials, metals 
in sheet and powder form for painters, decorators, 
printers and artists, silicone-based coatings (paints). 

  Klasse 17   Sealing, packing, filling and insulating material; 
materials and products for insulating roofs, doors and 

windows; resin-based materials for sealing wood and 
filling holes, cracks, splits and other imperfections; 
insulating varnishes; materials and compounds for 
thermal insulation; sealing agents; sealants for filling 
holes; plastics (intermediate products) in sheet, board 
and rod form for use in manufacturing processes and 
for sealing packaging and insulation purposes; 
expanding foam; filler in the form of expanding foam for 
filling holes and cavities; sealing strips for doors and 
windows. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials; cement and cement 
mixtures; cement and mortar for filling holes; non-
metallic building materials for filling, repairing and 
touching up cracks, splits, cavities and other 
imperfections in walls, floors, ceilings and other 
surfaces; tile adhesive; mortar and plaster 
preparations; mortar for use as a coating; coatings in 
the form of plaster of Paris; silicone-based coatings 
(building materials). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0974766 
(210) Søknadsnr.: 200811766 
(151) Reg.dato: 2008.06.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.06.24 

(220) Inndato: 2008.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hassler Roma SpA, Piazza Trinita dei Monti, 6, IT-

00187 ROMA, Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials; paintbrushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printing type; 
printing blocks. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made of these 
materials not included in other classes; animal skins 
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed and table covers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 44   Sanitary and beauty care for human beings. 
 
  

 
 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2018.07.23 - nr 30/18

49 
 

(111) Reg.nr.: 0975367 
(210) Søknadsnr.: 200812037 
(151) Reg.dato: 2008.05.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.05.09 

(220) Inndato: 2008.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

EEN Enterprise Europe Network
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 The European Union, represented by the European 

Commission, 200, rue de la Loi, BE-1049 BRUSSEL, 
Belgia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; public relations; 
promotional services; dissemination of publicity leaflets; 
dissemination of advertising matter; business and 
commercial management assistance and consultancy; 
compilation and systematisation of business and 
commercial information into computer databases and 
consultancy services relating thereto; business 
information; commercial information agencies; 
marketing studies and market research: organisation of 
exhibitions, conferences, fairs and seminars for 
commercial of advertising purposes; data search in 
computer files for others; all the aforesaid among 
others aimed to provide european small and medium-
sized enterprises with advertising; business 
management; business administration; office functions; 
public relations; promotional services; dissemination of 
publicity leaflets; dissemination of advertising matter; 
business and commercial management assistance and 
consultancy; compilation and systematisation of 
business and commercial information into computer 
databases and consultancy services relating thereto; 
business information; commercial information agencies; 
marketing studies and market research: organisation of 
exhibitions, conferences, fairs and seminars for 
commercial of advertising purposes; data search in 
computer files for others; all the aforesaid among 
others aimed to provide European small and medium-
sized enterprises with information, support and advice 
on European policy, legislation, programmes, business 
opportunities, technological and knowledge transfer 
and exploitation of research results. 

  Klasse 41   Education; education information; instruction services; 
providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; arranging and conducting of 
exhibitions, conferences, fairs, seminars, colloquiums, 
conferences, congresses, symposiums and workshop 
for education, training and cultural activities; lectures 
and staff training courses, all relating to administration, 
business and trade; vocational training courses; 
publication of books and newspapers; publication of 
electronic books and journals online; publication of 
texts (other than publicity texts); providing online 
electronic publications (not downloadable); publication 
and production of radio and television programmes; film 
production; rental of books; lending libraries; rental of 
television and radio programmes; arranging and 
conducting exhibitions, conferences, fairs and seminars 
other than for business or education; all the aforesaid 
among others aimed to provide European small and 
medium-sized enterprises with information, support and 
advice on European policy, legislation, programmes, 
business opportunities, technological and knowledge 
transfer and exploitation of research results. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; computer software 
design; installation, maintenance and updating of 
computer software; all the aforesaid among others 
aimed to provide European small and medium-sized 
enterprises with information, support and advice on 
European policy, legislation, programmes, business 
opportunities, technological and knowledge transfer 
and exploitation of research results. 

  Klasse 45   Legal services; legal research; legal information 

research and legal information consultancy services; 
provision of legal information; research on databases 
relating to legal information; all the aforesaid among 
others aimed to provide European small and medium-
sized enterprises with information, support and advice 
on European policy, legislation, programmes, business 
opportunities, technological and knowledge transfer 
and exploitation of research results. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1242612 
(210) Søknadsnr.: 201504495 
(151) Reg.dato: 2014.04.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.04.04 

(220) Inndato: 2015.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUUX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Denank Beheer B.V., Artillerieweg 5, NL-5403PB 

UDEN, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Machines for mixing, kneading, mashing, grinding, 
mincing, mixing and shredding food for babies; 
machines for mixing drinks for babies. 

  Klasse 11   Apparatus for deodorizing and purifying of air; drinking 
water filters; ionization apparatus for water and air 
treatment; LED lighting equipment; projectors for 
lighting; light modules by means of light emitting diodes 
(LED); light sources with light emitting diodes (LED); 
enclosures and fittings for lighting, night lamps; air filter 
systems; air filter sterilizers; air purification devices and 
machines; sterilization single-use bags; sterilizers; air 
and water evaporation apparatus; water filtering 
devices; water sterilizers; electric baby bottle warmer; 
water and air purification devices; air purifiers, 
humidifiers; accessories for all the aforementioned 
goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business intermediary 
services related to the purchase and sale and import 
and export of the goods mentioned in classes 7, 10 and 
11; aforementioned services also provided via 
electronic networks like internet; retail services of a 
franchise organization in the field of baby and children 
products. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1290653 
(210) Søknadsnr.: 201602965 
(151) Reg.dato: 2015.09.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.09.14 

(220) Inndato: 2016.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAKE YOUR MARK 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Whirlpool Emea S.p.A., Via Carlo Pisacane, 1, IT-

20016 PERO (MI), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Electric household appliances included in this class; 
washing machines, washing machines for crockery, 
clothes washing machines, washer-dryers; mixers 
[machines]; apparatus for mixing foods and liquids; 
electric kitchen tools and kitchen machines; mincers, 
electric kitchen apparatus and machines for chopping, 
grating, grinding, shredding, rasping, milling, pressing, 
crushing, cutting, slicing, kneading, emulsifying, 
liquefying, beating, blending, mixing or peeling food, 
including electric kitchen machines; electric coffee 
grinders; coffee grinders (not hand-operated); grinding 
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mills; beaters; beaters; paste working machines; 
centrifugal fruit juicers, juice extractors for fruits and 
vegetables; electric pasta makers; food processors; 
peeling machines; machines for washing food; 
blenders; slicers, electric motorised utensils, tin 
openers, knife sharpeners, and machines and 
apparatus for the preparation of beverages and/or 
snacks, mechanical filling devices (filling apparatus); 
electric milk frothers; electric coffee frothers; electrical 
waste disposers, namely waste grinders and waste 
compacting machines; ironing presses, ironing 
machines, included in this class; electric window 
cleaning equipment and electric shoe cleaning 
apparatus, and extractors, wet extractors, dry 
extractors; electric apparatus and machines for 
cleaning, including vacuum cleaners; wax polishers; 
suction machines, carpet cleaning machines, electric 
steam cleaning machines; polishing discs for use with 
electric floor polishers; motors including electric motors 
(except for land vehicles); compressors for refrigeration 
and air conditioning; electric pumps; condensing 
apparatus; automatic vending machines; valves [parts 
of machines]; parts and fittings for the aforesaid goods 
included in this class. 

  Klasse 11   Electric household apparatus included in this class; 
apparatus for heating, steam generating and cooking, 
apparatus for baking, roasting, frying, grilling, toasting, 
refrigerating, freezing, defrosting and heating, 
immersion heaters, self-heating saucepans, waffle 
irons, electric; cookers of all kinds, ovens, cooking 
hobs, inset cooking tops, induction cooking apparatus, 
barbecues, electric cooking utensils, microwave ovens, 
cooking rings, toasters, grills, grills of all kinds, grills, 
steamers; rice cookers; pasta cookers; roasting jacks of 
all kinds; hot air cookers; egg cookers, baby bottle 
warmers, bread baking machines; coffee and tea 
makers, electric, coffee roasters; espresso machines, 
electric coffee urns; cappuccino makers; temperature-
controlled food and beverage dispensing units other 
than vending machines; sandwich makers; pizza 
makers; electric skillets, slow cookers; electric yoghurt 
makers; sorbet makers; ice cream makers; apparatus 
for cooking crepes; waffle makers; electric kettles; 
kettles; electric hot drink makers; apparatus for the 
preparation and distribution of soups and cold drinks 
and/or food, electric pressure cooking saucepans; 
electric deep fryers; fridges; portable refrigerators; 
refrigerating cabinets; freezers; refrigerated display 
cases; cold cabinets; refrigerating apparatus for 
beverages, combined fridge/freezer apparatus, deep 
freezing apparatus; temperature controlled wine cellars; 
ice machines and apparatus; apparatus for ventilating 
and drying, in particular including laundry dryers, drying 
machines for laundry, hand driers, heating or steam 
generating electrical appliances for body care, hair care 
and beauty care, hair driers [dryers]; air-conditioning 
apparatus, in particular ventilators, filters, extractor 
hood apparatus and covers for extractor hoods, 
exhaust hoods for kitchens; air-conditioning apparatus 
and devices for improving air quality, humidifiers, 
dehumidifiers; air conditioning apparatus; air 
deodorising apparatus, fragrance dispensing apparatus 
(not for personal use); ventilating fans, portable electric 
fans, furnace boilers, heat exchangers; apparatus and 
machines for the purification of water and air; 
refrigerator water filtration apparatus; reverse osmosis 
devices for use in water conditioning apparatus; 
apparatus for dispensing hot, cold, boiling, sparkling 
and filtered water; machines and apparatus for air 
conditioning and water conditioning; water heaters, 
storage water heaters and instantaneous water 
heaters; sinks; taps [faucets]; kitchen sinks; heat 
pumps; thermostatic valves [parts of heating 
installations]; parts and accessories for the above-
mentioned goods included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1299272 
(210) Søknadsnr.: 201606580 
(151) Reg.dato: 2016.02.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.02.22 

(220) Inndato: 2016.06.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOD.x 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 MODCAM AB, Lokes väg 6, SE-24564 HJÄRUP, 

Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Audio/visual and photographic devices; apparatus for 
collecting and developing images; photographic 
apparatus and instruments, cameras, photographic 
cameras, digital cameras, TV cameras, internal TV 
cameras; camera lenses, camera filters, camera 
mounts, photographic objectives; sensors and 
detectors, sensors for cameras; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and controllers; 
electronic surveillance instruments, sensors for 
surveillance of installations and establishments; 
checking (supervision) apparatus and instruments, 
visual monitoring apparatus, video cameras adapted for 
monitoring purposes; image scanners, image 
processors, image analyzers, apparatus and 
instruments for image processing; computer software 
for image processing and virtual reality, software for 
controlling autonomous systems and robotics. 

  Klasse 38   Transmission of messages, information, data and 
images, computer-aided transmission of messages, 
information, data and images; distribution and 
transmission of data or audio visual images via a global 
computer network or internet; all above-mentioned 
services only in the field of cameras, camera 
technology and camera services. 

  Klasse 42   Technical supervision and inspection; data analysis, 
image analysis; development and design of digital 
image carriers and data carriers; design and 
development of cameras, camera technology and 
camera services; all above-mentioned services only in 
the field of cameras, camera technology and camera 
services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1302476 
(210) Søknadsnr.: 201608060 
(151) Reg.dato: 2016.04.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.04.28 

(220) Inndato: 2016.07.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

LEATHERMAN FOR REAL LIFE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Leatherman Tool Group, Inc., P.O. Box 20595, US-

OR97294 PORTLAND, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Multi-function hand tools comprised of scissors, knife, 
screwdrivers and any combination of nail file, tweezers, 
bottle opener, can opener, cork puller, pliers, wire-
cutters, wire stripper, crimper, combo edge knife blade 
with a liner lock, wood saw, bit driver, bit driver bits, 
awl, fire starter, whistle, hammer, carabiner, pocket 
clip, lanyard hole, removable ceramic sharpening stick, 
package opener, ruler, file, scraper, punch, strap cutter, 
and fabric and leather sheaths and carrying pouches 
for knives and multi-function hand tools; knives, 
namely, pocket knives, folding knives, sport knives, 
hunting knives, fixed blade knives, camping knives and 
survival knives; knife sharpeners; hand tools, namely, 
pruners; sheaths for knives and multi-function hand 
tools; multi-function hunting hand tool comprised of any 
combination of the following: knife blade, gut hook, 
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bone saw and sharpener; multi-function hunting hand 
tool comprised of any combination of the following 
components: bypass shears, wire cutters, saw, knife 
blade, choke tube tool, screwdriver, awl, and a bottle 
opener; hand tools, namely, tools for cutting seat belt, 
wrenches, tools for breaking and cutting glass, and hex 
drive holes; multi-function hand tool for use by medical 
personnel comprised of shears, and any combination of 
file, ring cutter, oxygen wrench, strap cutter, glass 
breaker, ruler, and lanyard for use in emergency first 
responder rescue activities, excluding tools and 
devices used in surgical procedures; manually 
operated hand-held tool for use in connection with 
making adjustments to weapons and comprised of 
wrenches, bit driver and screwdriver bits and any 
combination of gut hook, punch, lanyard, carabiner; 
manually operated hand-held tool for use in connection 
with making adjustments to archery equipment and 
comprised of wrench, bit driver and screwdriver bits 
and any combination of diamond file, gut hook, lanyard, 
carabiner. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1311044 
(210) Søknadsnr.: 201611138 
(151) Reg.dato: 2016.07.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.07.18 

(220) Inndato: 2016.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEVENFRIDAY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Sevenfriday AG, Staffelstrasse 10, CH-8045 ZURICH, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 15   Musical instruments. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1312223 
(210) Søknadsnr.: 201611507 
(151) Reg.dato: 2016.03.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.03.04 

(220) Inndato: 2016.10.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

Folio 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Alape GmbH, Am Gräbicht 1-9, DE-38644 GOSLAR 

HAHNDORF, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Sanitary installations, namely wash-hand basins and 
sinks, fitted basins, free-standing pedestal sinks; 
shower trays, wall-mounted fountains. 

  Klasse 20   Bathroom furniture, included in this class, namely 
racks (furniture), wall-mounted and hanging cabinets, 
side tables, storage and wall-mounted units, shelves for 
washstands, mirrored cabinets; mirrors, picture frames; 
furniture, namely washstands, sink units, wash station 
equipment consisting predominantly of washstands and 
mirrors. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1314548 
(210) Søknadsnr.: 201612178 
(151) Reg.dato: 2016.08.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.08.16 

(220) Inndato: 2016.10.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIARC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 

1, DE-80333 MÜNCHEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Low-voltage switchgear, power switches, protective 
apparatus for low-voltage electrical installations; busbar 
trunking. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1331301 
(210) Søknadsnr.: 201701897 
(151) Reg.dato: 2016.11.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.11.23 

(220) Inndato: 2017.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

DES-CASE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Des-Case Corporation, 675 North Main Street, US-

TN37072 GOODLETTSVILLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Air filters for industrial installations. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1346787 
(210) Søknadsnr.: 201706771 
(151) Reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.01.26 

(220) Inndato: 2017.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

Silesia 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG, Am Alten 

Bach 20-24, DE-41470 NEUSS, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Food flavorings [essential oils]; aromatics; flavourings 
for beverages (essential oils); ethereal essences; 
essential oils and aromatic extracts. 

  Klasse 29   Meat extracts; extracts for soups (bouillon); fruit 
extracts for food; vegetable extracts for food. 

  Klasse 30   Flavourings, other than essential oils; flavouring 
substances, other than essential oils; flavouring 
substances for food [other than essential oils]; 
flavourings, other than essential oils, for beverages; 
flavouring additives; flavouring additives for beverages; 
flavouring additives for food; essences for food [other 
than essential oils]; essences for foodstuffs, except 
etheric essences and essential oils; extracts used as 
flavoring [not essential oils]; plant extracts for food. 

  Klasse 32   Essences for making beverages; extracts for making 
beverages; hops (extracts of -) for making beer. 

  Klasse 33   Alcoholic essences; alcoholic extracts. 
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(111) Reg.nr.: 1356073 
(210) Søknadsnr.: 201709483 
(151) Reg.dato: 2017.03.09 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.03.09 

(220) Inndato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

BENTOLITE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 BYK USA Inc., 524 South Cherry Street, US-CT06492-

4453 WALLINGFORD, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemical products and chemical substances used in 
industry; chemical additives; silicates; phyllosilicates; 
chemical products used for gelling; thickening or 
thixotropic agents for suspensions or liquids; bentonite; 
emulsifying agents, hardeners, dispersing agents; 
surface coating agents for use in the manufacture of 
paints and lacquers. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; powder coatings and 
powdered paints, anti-corrosives, antirust preparations, 
dyes, unprocessed natural resins; coatings for surfaces 
in form of paints; compositions and agents for drying 
paints and varnishes; thinners for dyestuffs and 
lacquers; thinning and thickening agents for paints, 
varnishes and inks; bonding agents, thickeners, fixing 
agents (all are additives for paints and lacquers); 
aluminium paints. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1363323 
(210) Søknadsnr.: 201711569 
(151) Reg.dato: 2017.06.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.06.01 

(220) Inndato: 2017.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

FRIKADELL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Kerten Unlimited Company, 24/26 City Quay, IE-

DUBLIN 2, Irland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; restaurants, diners, cafes, snack bars; 
kiosk and take away services; food and drink 
preparation services; restaurant services; catering 
services for providing food and drink; fast-food 
restaurant services; provision of prepared take away 
meals; preparation of foodstuffs or meals for 
consumption on or off the premises; making 
reservations and bookings for restaurants; personal 
chef services; advisory services relating to all of the 
aforementioned services. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1365045 
(210) Søknadsnr.: 201713119 
(151) Reg.dato: 2016.12.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.14 

(220) Inndato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

INFRAKIT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 DCS Finland Oy, Kutomotie 16, FI-00380 

HELSINGFORS, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software and software applications; 
computer software and software applications relating to 

the collection, transmission, processing, management, 
use and analysis of data; computer software and 
software applications for the construction industry; 
computer software and software applications relating to 
project management. 

  Klasse 42   Scientific, technological, research, development, 
support, repair, installation and maintenance services 
relating to computer software; development of 
computer programs; technical consultancy relating to 
computer software; software as a service [saas]; 
development of software relating to project 
management and providing such software over the 
internet; development of computer software for the 
construction industry and providing such software over 
the internet. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1367855 
(210) Søknadsnr.: 201712943 
(151) Reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.03.23 

(220) Inndato: 2017.10.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

HEXTECH 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Riot Games, Inc., 12333 West Olympic Boulevard, US-

CA90064 LOS ANGELES, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable computer programs featuring virtual 
currency that may be used for transaction of virtual 
commerce and to unlock virtual content in video and 
computer games; interactive video game programs. 

  Klasse 35   Arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the playing of video games; providing 
incentive award programs through issuance and 
processing of loyalty points to unlock virtual content in 
online video and computer games. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, video game feature 
designed to incentivize and reward participants who 
spend more time playing video games; entertainment 
services, namely, virtual environments and video game 
play that incorporate non-downloadable virtual currency 
for entertainment purposes in computer and video 
games; arranging and conducting incentive award 
programs designed to reward program participants who 
play video games. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 192764 
(151) Reg.dato.: 1998.09.10 
(151) Int. reg. dato: 1998.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2018.09.10 
(210) Søknadsnr: 199710349 
(220) Inndato: 1997.12.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4066 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av  metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for  jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer);  metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall  (ikke opptatt i andre 
klasser); malmer.   

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

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 
installasjonsvirksomhet. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, 
organisering av reiser, herunder containerutleie. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297272 
(151) Reg.dato.: 2018.04.05 
(151) Int. reg. dato: 2018.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.22 
(210) Søknadsnr: 201713959 
(220) Inndato: 2017.10.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HARIS AS, c/o Ahmed Fouikri, Kristiansands gate 12 

B, 0463 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Optiske-, og kinematografiske apparater og 
instrumenter; lyd og videoopptak; lyd og videoopptak 
fremskaffet ved nedlasting og/eller streaming fra 
computere og telekommunikasjonsnettverk, herunder 
Internet og World Wide Web; videospill; undervisnings- 
og instruksjonsapparater og instrumenter; ikke-trykte 
publikasjoner; solbriller; etuier for solbriller; 

elektroniske, magnetiske og optiske identitetskort; 
fotografiske transparenter; deler og komponenter for 
alle de forannevnte varer; herunder (men ikke 
begrenset til) alle de forannevnte varer tilveiebrakt 
online og/eller via Internet, World Wide Web og/eller via 
kommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer; ingen av de forannevnte varene 
laget helt eller delvis med tweedstoff eller 
tweedmateriale. 

  Klasse 41   Underholdnings- og utdannelsestjenester; 
forestillingstjenester for musikkgrupper; organisering og 
gjennomføring av raves, fester, festivaler og 
underholdningsbegivenheter; musikals, radio, drama og 
fjernsynsunderholdning; forestillinger; 
diskjockeytjenester; offentliggjøringer; produksjon og 
ledelse av forestillinger og av audio, video og 
kinematografiske innspillinger; musikk- og videoopptak; 
assistanse og rådgivning relatert til de forannevnte 
tjenester; herunder (men ikke begrenset til) alle de 
forannevnte tjenester tilveiebrakt online og/eller via 
Internet, World Wide Web og/eller via 
kommunikasjonsnettverk. 
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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.: 224449 
(151) Reg.Dato.: 2004.09.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294244 
(151) Reg.Dato.: 2017.10.11 
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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.: 201801988 
(730) Søker: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801989 
(730) Søker: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801990 
(730) Søker: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201801991 
(730) Søker: 
 Front Entreprenør AS, Smalvollveien 26-28, 0667 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ØKLAND & CO ADVOKATFIRMAET DA, Postboks 63, 

2001 LILLESTRØM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201805604 
(730) Søker: 
 Ticker Tocker, LLC, 108 Mill Plain Road, US-CT06811 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807625 
(730) Søker: 
 JKA NORWAY, c/o Finn Hansen, Lerums vei 26, 5178 

LODDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807626 
(730) Søker: 
 JKA NORWAY, c/o Finn Hansen, Lerums vei 26, 5178 

LODDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807627 
(730) Søker: 
 JKA NORWAY, c/o Finn Hansen, Lerums vei 26, 5178 

LODDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201807628 
(730) Søker: 
 JKA NORWAY, c/o Finn Hansen, Lerums vei 26, 5178 

LODDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201808294 
(730) Søker: 
 Play`n GO Marks Ltd, Level 4, The Centre Pjazza Tignè, 

Tignè Point, MT-SLIEMA, Malta 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 114732 
(210) Søknadsnr.: 19783571 
(730) Innehaver: 
 Nachi-Fujikoshi Corporation, 1-9-2 Higashi-Shinbashi, 

Minato-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 118886 
(210) Søknadsnr.: 19832011 
(730) Innehaver: 
 Gardeur Nederland B.V., Heerdterbuschstrasse 12, DE-

41460 NEUSS, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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(111) Reg.nr.: 118887 
(210) Søknadsnr.: 19832012 
(730) Innehaver: 
 Gardeur Nederland B.V., Heerdterbuschstrasse 12, DE-

41460 NEUSS, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 130148 
(210) Søknadsnr.: 19860693 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132174 
(210) Søknadsnr.: 19860692 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 132741 
(210) Søknadsnr.: 19863150 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136009 
(210) Søknadsnr.: 19863745 
(730) Innehaver: 
 PECOFacet (Oklahama) LLC, 1209 Orange Street, US-

DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 144139 
(210) Søknadsnr.: 19863744 
(730) Innehaver: 
 PECOFacet (Oklahama) LLC, 1209 Orange Street, US-

DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 

(111) Reg.nr.: 176500 
(210) Søknadsnr.: 19953569 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 182497 
(210) Søknadsnr.: 19963271 
(730) Innehaver: 
 Mobil Invest GmbH, Gleichenstrasse 20, DE-99867 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 184629 
(210) Søknadsnr.: 19964121 
(730) Innehaver: 
 Andhøy Data AS, Postboks 454, Økern, 0513 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191135 
(210) Søknadsnr.: 19975354 
(730) Innehaver: 
 SAHT AS, Scheitlies gate 13, 3045 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191668 
(210) Søknadsnr.: 19946483 
(730) Innehaver: 
 Beaute Prestige International SA, 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192236 
(210) Søknadsnr.: 19979883 
(730) Innehaver: 
 Goss International LLC, 121 Technology Dr., US-

NH03824 DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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(111) Reg.nr.: 193010 
(210) Søknadsnr.: 19975249 
(730) Innehaver: 
 Otteren Gullegget AS, Langgaten 17, 4306 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193011 
(210) Søknadsnr.: 19975250 
(730) Innehaver: 
 Otteren Gullegget AS, Langgaten 17, 4306 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194453 
(210) Søknadsnr.: 199805605 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Design Group AS, Postboks 1384 VIKA, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204277 
(210) Søknadsnr.: 199909033 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Design Group AS, Postboks 1384 VIKA, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 205196 
(210) Søknadsnr.: 200002267 
(730) Innehaver: 
 CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O., Ul. Kowanowska 

48, PL-64-600 OBORNIKI, Polen 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218724 
(210) Søknadsnr.: 200209074 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221899 
(210) Søknadsnr.: 200306032 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 223011 
(210) Søknadsnr.: 200307274 
(730) Innehaver: 
 CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O., Ul. Kowanowska 

48, PL-64-600 OBORNIKI, Polen 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237463 
(210) Søknadsnr.: 200608924 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246916 
(210) Søknadsnr.: 200706593 
(730) Innehaver: 
 Harrys of London Ltd, Atlantic Court 77 Kings Road, GB-

SW34NX LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247399 
(210) Søknadsnr.: 200807353 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248764 
(210) Søknadsnr.: 200809324 
(730) Innehaver: 
 RSM US LLP, One South Wacker Drive, Suite 800, US-

IL60606 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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(111) Reg.nr.: 249380 
(210) Søknadsnr.: 200812012 
(730) Innehaver: 
 Meka Holding AS, c/o Erik Helgeland, Kristian Lofthus 

gate 5, 4790 LILLESAND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249515 
(210) Søknadsnr.: 200812286 
(730) Innehaver: 
 RSM US LLP, One South Wacker Drive, Suite 800, US-

IL60606 CHICAGO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249863 
(210) Søknadsnr.: 200807438 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250089 
(210) Søknadsnr.: 200809306 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252414 
(210) Søknadsnr.: 200906415 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252739 
(210) Søknadsnr.: 200907243 
(730) Innehaver: 
 Vitaco Health Ip Pty Limited, Level 3, 68 Waterloo Road, 

AU-NSW2113 NORTH RYDE, Australia 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254544 
(210) Søknadsnr.: 200810442 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258337 
(210) Søknadsnr.: 201008000 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261114 
(210) Søknadsnr.: 201009081 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262534 
(210) Søknadsnr.: 201107694 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263914 
(210) Søknadsnr.: 201102589 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264979 
(210) Søknadsnr.: 201113258 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Design Group AS, Postboks 1384 VIKA, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2018.07.23 - nr 30/18

59 
 

(111) Reg.nr.: 266914 
(210) Søknadsnr.: 201204434 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276081 
(210) Søknadsnr.: 201401827 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276926 
(210) Søknadsnr.: 201313530 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276927 
(210) Søknadsnr.: 201313532 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276928 
(210) Søknadsnr.: 201313534 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285510 
(210) Søknadsnr.: 201511643 
(730) Innehaver: 
 Alexx Alexxander Event, Parkveien 6A, 0350 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288795 
(210) Søknadsnr.: 201605584 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291515 
(210) Søknadsnr.: 201613033 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291584 
(210) Søknadsnr.: 201603869 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Design Group AS, Postboks 1384 VIKA, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292465 
(210) Søknadsnr.: 201700693 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292632 
(210) Søknadsnr.: 201612055 
(730) Innehaver: 
 NIO NEXTEV LIMITED, 30th FLOOR JARDINE HOUSE, 

ONE CONNAUGHT PLACE, CN-CENTRAL, HONG 
KONG SAR, Kina 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292633 
(210) Søknadsnr.: 201612056 
(730) Innehaver: 
 NIO NEXTEV LIMITED, 30th FLOOR JARDINE HOUSE, 

ONE CONNAUGHT PLACE, CN-CENTRAL, HONG 
KONG SAR, Kina 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
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(111) Reg.nr.: 292668 
(210) Søknadsnr.: 201615096 
(730) Innehaver: 
 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 292728 
(210) Søknadsnr.: 201603868 
(730) Innehaver: 
 Scandinavian Design Group AS, Postboks 1384 VIKA, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294086 
(210) Søknadsnr.: 201700926 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294377 
(210) Søknadsnr.: 201706209 
(730) Innehaver: 
 Mootral SA, Avenue des Uttins 1, CH-1180 ROLLE, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295013 
(210) Søknadsnr.: 201708609 
(730) Innehaver: 
 Andhøy Data AS, Postboks 454, Økern, 0513 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295014 
(210) Søknadsnr.: 201708610 
(730) Innehaver: 
 Andhøy Data AS, Postboks 454, Økern, 0513 OSLO, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298742 
(210) Søknadsnr.: 201801198 
(730) Innehaver: 
 Vuu AS, Notenesgata 14, 6002 ÅLESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298780 
(210) Søknadsnr.: 201807581 
(730) Innehaver: 
 Sotech International SARL., 69 rue Crozatier, FR-75012 

PARIS, Frankrike 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.06.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 41017 
(210) Søknadsnr.: 47248 
(730) Innehaver: 
 ILFORD Imaging Europe GmbH, Buchholzstrasse 79, DE-

51469 BERGISCH GLADBACH, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 5096 
(210) Søknadsnr.: 19185330 
(730) Innehaver: 
 ILFORD Imaging Europe GmbH, Buchholzstrasse 79, DE-

51469 BERGISCH GLADBACH, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69764 
(210) Søknadsnr.: 85826 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74869 
(210) Søknadsnr.: 95195 
(730) Innehaver: 
 MC PROJECTS B.V. MAASTRICHT, succursale de 

Granges-Paccot, Route  Louis-Braille 10, CH-CH-1763 
GRANGES-PACCOT-FRIBOURG, Sveits 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
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(111) Reg.nr.: 74939 
(210) Søknadsnr.: 95139 
(730) Innehaver: 
 MC PROJECTS B.V. MAASTRICHT, succursale de 

Granges-Paccot, Route  Louis-Braille 10, CH-CH-1763 
GRANGES-PACCOT-FRIBOURG, Sveits 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 82236 
(210) Søknadsnr.: 105100 
(730) Innehaver: 
 VWR International Holdings, Inc., 2751 Centerville Road, 

Suite 358, US-DE19808 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
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Deling 
 
Følgende nye registreringer er opprettet som en følge av deling av nasjonale vare- og 
fellesmerkeregistreringer.  
 
 
Original søknad/registrering:  
Gjengivelse  
av merket  TECHWOOD 

Søknadsnr.  200801960 
Reg.nr.  245873 
Inndag  2008.02.15 
Reg.dato  2008.05.14 
 
Avdeling av registrering innkommet: 
Begjært dato  2018.06.04 
Besluttet  2018.06.04 
 
Delt fra: 
Søknadsnr.  200801960 
Reg.nr.  245873 
Inndag  2008.02.15 
Reg.dato  2008.05.14 
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 

radiotelegrafiske, fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater og instrumenter samt 
apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kommunikasjonsapparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
brannslukningsapparater; databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; apparater og instrumenter for 
meteorologiske, fysikk-, kontroll-, sikkerhets-, 
navigerings-, telekommunikasjons- og 
sveiseformål, og ikke opptatt i andre klasser; 
røntgenapparater, rør, installasjoner og 
instrumenter for vitenskapelige og industrielle 
formål; rengjøringsapparater for LP-plater og 
lydkassetter; antenner; forsterkere; 
transformatorer (elektrisitet); støpsler, 
stikkontakter; koblingsbokser (elektrisitet); 
elektriske brytere; strømkontakter; støpsler og 
andre kontakter (elektriske koblinger); elektriske 
batterier; elektriske tråder og kabler; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; elektriske husholdningsapparater, ikke 
opptatt i andre klasser, inkludert elektriske 
strykejern, elektriske batterier, magneter og 
magnetkjerner; filtre, ikke opptatt i andre klasser; 
elektriske sigarettlightere for automobiler; 
elektroniske mikroskoper; radiologiske apparater 
for industrielle formål; elektronrør og halvledere; 
apparater for opptak, overføring, gjengivelse og 
forsterking av lyd og/eller bilder og/eller andre 
signaler, så som radio, fjernsyn, digitale 

videodiskspillere, mottakere og opptakere, 
satellittmottakere, digitale satellitter, 
grammofonplater og bånd, innspilte eller tomme; 
temperaturkontrollerende apparater,ikke opptatt i 
andre klasser; deler til alle de forannevnte varer. 

 
Avdelt: 
Søknadsnr.  201807581 
Reg.nr.  298780 
Inndag  2008.02.15 
Reg.dato  2008.05.14 
Klasse 7  Maskiner, ikke opptatt i andre klasser, 

verktøymaskiner; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); anordninger for overføring av 
drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); elektriske 
husholdningsapparater, ikke opptatt i andre 
klasser, inkludert vaskemaskiner, sentrifuger, 
kombinerte vaskemaskiner og tørkletromler, 
klesruller, oppvaskmaskiner, kjøkkenmaskiner 
[elektriske] for bearbeiding av mat, kuttemaskiner, 
knusemaskiner, vakumpakkemaskiner, 
transportbånd for stativer og brett til bruk i 
kombinasjon med oppvaskmaskiner; 
søppelkverner, kompressorer for kjøleskap og 
frysere; maskiner for høytrykksrengjøring, 
sveisemaskiner og apparater, ikke opptatt i andre 
klasser; deler til alle de forannevnte varer. 

Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, koking, kjøling, frysing, tørking, 
ventilasjon, luftkondisjonering, vanntilførsel og 
sanitære formål samt dampovner og dampkjeler; 
elektriske lamper; ultrafiolette lamper, ikke for 
medisinsk bruk; installasjoner, utstyr, apparater 
og instrumenter for avfukting og fukting; 
luftkondisjonerings og oppvarmingsapparater, 
redskaper og instrumenter; elektriske 
husholdningsapparater, ikke opptatt i andre 
klasser, inkludert tørketromler, kjøleskap, frysere, 
kjøle- og fryseskap, ovner, mikrobølgeovner, 
husholdningsartikler for koking eller varming av 
mat og drikker; brødristere og kokekjeler; 
gasskondensatorer (andre enn maskindeler); 
deler til alle de forannevnte varer. 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201716020 
(730) Søker: 
 Super Living Products Ltd, Room 1608, Hewlett Centre, 

54 Hoi Yuen Road, CN-KWUN TONG, HONGKONG, 
Kina 

(740) Fullmektig: 
 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 Vika, 

0124 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0775489 
(210) Søknadsnr.: 200202970 
(730) Innehaver: 
 NIKON CORPORATION, 2-15-3, Konan, Minato-ku, JP-

108-6290 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1185846 
(210) Søknadsnr.: 201315200 
(730) Innehaver: 
 NIKON CORPORATION, 2-15-3, Konan, Minato-ku, JP-

108-6290 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1276152 
(210) Søknadsnr.: 201515125 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130148 
(210) Søknadsnr.: 19860693 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132174 
(210) Søknadsnr.: 19860692 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132741 
(210) Søknadsnr.: 19863150 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 132869 
(210) Søknadsnr.: 19865219 
(730) Innehaver: 
 Carnet A/S, Eli Christensensvej 25, DK-7430 IKAST, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 136009 
(210) Søknadsnr.: 19863745 
(730) Innehaver: 
 PECOFacet (Oklahama) LLC, 1209 Orange Street, US-

DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 144139 
(210) Søknadsnr.: 19863744 
(730) Innehaver: 
 PECOFacet (Oklahama) LLC, 1209 Orange Street, US-

DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
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(111) Reg.nr.: 176500 
(210) Søknadsnr.: 19953569 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195289 
(210) Søknadsnr.: 199803462 
(730) Innehaver: 
 Chemetall Ltd, 65 Denbigh Road, Bletchley, GB-MK11PB 

MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 218724 
(210) Søknadsnr.: 200209074 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 221899 
(210) Søknadsnr.: 200306032 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 230590 
(210) Søknadsnr.: 200501358 
(730) Innehaver: 
 Element Arkitekter AS, Postboks 4770, Sofienberg, 0506 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 237463 
(210) Søknadsnr.: 200608924 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247184 
(210) Søknadsnr.: 200712875 
(730) Innehaver: 
 Fitflop Limited, Eighth Floor, 6 New Street Square, GB-

EC4A3AQ LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247259 
(210) Søknadsnr.: 200804557 
(730) Innehaver: 
 Repsol Oil & Gas Canada Inc, Suite 2000, 888 - 3 Street 

SW, CA-ABT2P5C5 CALGARY, Canada 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247261 
(210) Søknadsnr.: 200804554 
(730) Innehaver: 
 Repsol Oil & Gas Canada Inc, Suite 2000, 888 - 3 Street 

SW, CA-ABT2P5C5 CALGARY, Canada 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247512 
(210) Søknadsnr.: 200806512 
(730) Innehaver: 
 Norsal AS, Postboks 56, 3471 SLEMMESTAD, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248070 
(210) Søknadsnr.: 200808771 
(730) Innehaver: 
 Tabacalera Brands Inc, 300 Delaware Avenue,  Suite 

1267, US-DE9801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250089 
(210) Søknadsnr.: 200809306 
(730) Innehaver: 
 Vitec Holdings Italia Srl, Via Valsugana 100, IT-36022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
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(111) Reg.nr.: 257299 
(210) Søknadsnr.: 201005989 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257327 
(210) Søknadsnr.: 201005990 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257328 
(210) Søknadsnr.: 201005991 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257329 
(210) Søknadsnr.: 201005992 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258337 
(210) Søknadsnr.: 201008000 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261114 
(210) Søknadsnr.: 201009081 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262534 
(210) Søknadsnr.: 201107694 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266914 
(210) Søknadsnr.: 201204434 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267054 
(210) Søknadsnr.: 201204933 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267449 
(210) Søknadsnr.: 201205903 
(730) Innehaver: 
 Multi Access Ltd, Palm Grove House, PO Box 438, VG-

ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Rådhusgata 24, 

0151 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276081 
(210) Søknadsnr.: 201401827 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276926 
(210) Søknadsnr.: 201313530 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
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(111) Reg.nr.: 276927 
(210) Søknadsnr.: 201313532 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276928 
(210) Søknadsnr.: 201313534 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285390 
(210) Søknadsnr.: 201512448 
(730) Innehaver: 
 Inyan AB, Kronåsvägen 10, SE-75651 UPPSALA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285510 
(210) Søknadsnr.: 201511643 
(730) Innehaver: 
 Alexx Alexxander Event, Parkveien 6A, 0350 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288795 
(210) Søknadsnr.: 201605584 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291515 
(210) Søknadsnr.: 201613033 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292465 
(210) Søknadsnr.: 201700693 
(730) Innehaver: 
 ADEGA AS, Karenslyst allé 4, 0278 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 292668 
(210) Søknadsnr.: 201615096 
(730) Innehaver: 
 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294086 
(210) Søknadsnr.: 201700926 
(730) Innehaver: 
 Stora Enso Paper Oy, Kanavaranta 1, FI-00160 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298825 
(210) Søknadsnr.: 201714593 
(730) Innehaver: 
 NON-STOP DOGWEAR AS, Holtevegen 395, 2372 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 38921 
(210) Søknadsnr.: 46445 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 60316 
(210) Søknadsnr.: 74731 
(730) Innehaver: 
 Reichhold AS, P.O. Box 2061, 3202 SANDEFJORD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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(111) Reg.nr.: 65370 
(210) Søknadsnr.: 81537 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 69764 
(210) Søknadsnr.: 85826 
(730) Innehaver: 
 Phenomenon Agents Limited, Vistra Corporate Services 

Centre, Wickhams Cay II, Road Town, JO-VG1110 
TORTOLA, Jordan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72742 
(210) Søknadsnr.: 92251 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 74523 
(210) Søknadsnr.: 88824 
(730) Innehaver: 
 Del Monte Foods, Inc., 3003 Oak Road, US-CA94597 

WALNUT CREEK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82844 
(210) Søknadsnr.: 104483 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 82845 
(210) Søknadsnr.: 104485 
(730) Innehaver: 
 Reichhold LLC 2, 1035 Swabia Ct., US-NC27703 

DURHAM, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 86653 
(210) Søknadsnr.: 104238 
(730) Innehaver: 
 Chemetall Ltd, 65 Denbigh Road, Bletchley, GB-MK11PB 

MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 92819 
(210) Søknadsnr.: 118864 
(730) Innehaver: 
 Reichhold AS, P.O. Box 2061, 3202 SANDEFJORD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 0790954 
(151) Reg.dato.: 2002.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.06.26 

(210) Søknadsnr.: 200212032 
(220) Inndato: 2002.12.05 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Essilor International, 147 Rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT, Frankrike (FR) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7    Devices for marking or monogramming lenses, 

including ophthalmic lenses and spectacle lenses; 
devices which use a corona treatment to etch a design 
on a lens in a pattern which is made visible by fogging.

  Klasse 9    Ophthalmic lenses; spectacle lenses; coated and/or 
treated ophthalmic lenses and spectacle lenses; 
ophthalmic lenses and spectacle lenses incorporating a 
mark, a monogram or a design. 

  

 
 

(111) Reg.nr.: 0951373 
(151) Reg.dato.: 2007.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.24 

(210) Søknadsnr.: 200802371 
(220) Inndato: 2008.02.28 
(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(591) Informasjon om farver som merket er krevet 

vernet for: 
 Blue, yellow, gold, white, black, brown and grey. 

(730) Innehaver: 
 Ludorum Plc, 2B River Court, 27 Brewhouse Lane, 

SW152JX PUTNEY WHARF, LONDON, 
Storbritannia (GB) 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software; compact discs; music videos and 
games downloadable from the internet; computer 
games equipment; mouse mats; mobile phone 
accessories; interactive games; TVs, video and CD 
players; ring tones; screen savers; interactive computer 
game programs; interactive virtual reality games; 
computer hardware and computer software programs 
for the integration of text, audio, graphics, still image 
and moving pictures into an interactive delivery for 
multi-media applications. 

  Klasse 16   Books, magazines, comics, stationery, pens. 
  Klasse 28   Games, self-contained computer game equipment. 
  Klasse 41   Education, entertainment, sporting and cultural 

activities; production, preparation, presentation, 
distribution, and rental of television and radio 
programmes and films, animated films, videos, DVDs, 
computer games and sound and/or visual recordings; 

production of live entertainment; electronic games 
provided by the Internet; music, games videos provided 
via the Internet but not downloadable; games and 
events provided on-line from a computer database, 
from the Internet or any other communications network 
including wireless, cable or satellite; provision of music 
(not downloadable) from the Internet; providing a 
computer game that may be accessed network wide by 
network users; entertainment services featuring 
fictional characters; music publishing services; 
provision of on-line electronic publications (not 
downloadable); electronic game services provided from 
a computer database, the Internet or any other 
communications network including wireless, cable, 
satellite; production of art work for animated films; 
advisory and consultancy services related to the 
aforementioned services. 

  Klasse 45   Exploitation of film production rights. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1009678 
(151) Reg.dato.: 2009.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.01.26 

(210) Søknadsnr.: 200908961 
(220) Inndato: 2009.09.10 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2008.07.25, DE, 
302008048417.9/36 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Joachim Herz Stiftung - rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts, Langenhorner Chaussee 384, 
22419 HAMBURG, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Management, advice in relation to business 

organisation, management and economic business 
planning, advice on the organisation of management, 
supportive services for others in the organisation of 
management, namely, preparation of statistics, 
business-related expertises, economic forecasts and 
personnel requirement planning (office work), advice on 
business management, advice on personnel 
management; business administration; office work. 

  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; real estate 
services; financial promotion of persons, projects and 
facilities in the field of training, advanced training and 
research and the granting of scholarships. 

  Klasse 41   Education, training, entertainment; cultural activities; 
ideational promotion of persons through the grant of 
research grants and funds, projects and establishments 
in the field of training, advanced training and research 
namely, via training and advanced training, advice on 
training and advanced training, publication of printed 
matter (except for advertising purposes) relating to 
training and advanced training, and to research, career 
counselling and preparation of training, advanced 
training and research programmes, pedagogic advice 
and coaching in the scope of training, advanced 
training and research programmes, and via the 
organisation and holding of conferences. 

  Klasse 42   Ideational promotion of persons, projects and 
establishments in the field of training, advanced training 
and research, namely, via research at internal 
establishments (academies, schools, colleges). 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100856 2028.09.07 
  

 
100859 2028.09.07 
  

 
100868 2028.09.07 
  

 
101143 2028.11.09 
  

 
101713 2029.02.15 
  

 
132655 2028.07.07 
  

 
132748 2028.07.14 
  

 
132884 2028.08.04 
  

 
132887 2028.08.04 
  

 
133160 2028.08.25 
  

 
133182 2028.08.25 
  

 
133189 2028.08.25 
  

 
133190 2028.08.25 
  

 
133271 2028.09.01 
  

 
133304 2028.09.01 
  

 
133369 2028.09.08 
  

 
133415 2028.09.08 
  

 
133468 2028.09.15 
  

 
133547 2028.09.22 
  

 
133573 2028.09.22 
  

 
133649 2028.09.29 
  

 
133672 2028.09.29 
  

 
133926 2028.10.20 
  

 
133942 2028.10.27 
  

 
134745 2028.12.22 

136048 2029.04.06 
  

 
187860 2028.01.08 
  

 
191135 2028.06.25 
  

 
191303 2028.07.02 
  

 
191304 2028.07.02 
  

 
191371 2028.07.09 
  

 
191373 2028.07.09 
  

 
191499 2028.07.16 
  

 
191504 2028.07.16 
  

 
191585 2028.07.16 
  

 
191668 2028.07.30 
  

 
191681 2028.07.30 
  

 
191724 2028.07.30 
  

 
191837 2028.08.06 
  

 
191838 2028.08.06 
  

 
191852 2028.08.06 
  

 
191904 2028.08.06 
  

 
191975 2028.08.13 
  

 
192129 2028.08.14 
  

 
192130 2028.08.14 
  

 
192267 2028.08.20 
  

 
192269 2028.08.20 
  

 
192506 2028.08.27 
  

 
192610 2028.09.04 
  

 
192646 2028.09.04 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

192647 2028.09.04 
  

 
192651 2028.09.04 
  

 
192731 2028.09.10 
  

 
192774 2028.09.10 
  

 
192998 2028.09.18 
  

 
193068 2028.09.24 
  

 
193466 2028.10.09 
  

 
193557 2028.10.15 
  

 
193573 2028.10.15 
  

 
193740 2028.10.22 
  

 
194792 2028.12.10 
  

 
194869 2028.12.17 
  

 
194998 2028.12.22 
  

 
243493 2028.01.09 
  

 
243582 2028.01.11 
  

 
243585 2028.01.11 
  

 
246869 2028.07.10 
  

 
246875 2028.07.11 
  

 
246950 2028.07.24 
  

 
246951 2028.07.24 
  

 
246952 2028.07.24 
  

 
246953 2028.07.25 
  

 
246954 2028.07.25 
  

 
246955 2028.07.25 
  

 
246968 2028.07.28 
  

 
247038 2028.08.04 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

247120 2028.08.11 
  

 
247121 2028.08.11 
  

 
247172 2028.08.12 
  

 
247189 2028.08.13 
  

 
247195 2028.08.13 
  

 
247208 2028.08.13 
  

 
247275 2028.08.19 
  

 
247298 2028.08.20 
  

 
247330 2028.08.21 
  

 
247569 2028.09.10 
  

 
247585 2028.09.15 
  

 
247590 2028.09.15 
  

 
247609 2028.09.16 
  

 
247640 2028.09.17 
  

 
247641 2028.09.17 
  

 
247646 2028.09.17 
  

 
247647 2028.09.17 
  

 
247769 2028.09.24 
  

 
247773 2028.09.24 
  

 
247793 2028.09.25 
  

 
247800 2028.09.25 
  

 
247811 2028.09.25 
  

 
247863 2028.09.29 
  

 
248223 2028.10.20 
  

 
248359 2028.10.27 
  

 
248367 2028.10.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

249558 2029.01.28 
  

 
250713 2029.04.27 
  

 
250715 2029.04.27 
  

 
26482 2028.07.30 
  

 
27001 2028.09.14 
  

 
37117 2028.08.23 
  

 
52114 2028.07.18 
  

 
52168 2028.06.30 
  

 
54342 2028.06.30 
  

 
74669 2028.07.12 
  

 
74743 2028.07.12 
  

 
75043 2028.08.29 
  

 
75193 2028.09.26 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0346201 2028.06.24 
  

 
0437847 2028.06.07 
  

 
0439133 2028.06.22 
  

 
0525088 2028.06.23 
  

 
0526891 2028.05.25 
  

 
0532204 2028.06.24 
  

 
0688878 2028.01.30 
  

 
0692047 2028.04.22 
  

 
0692898 2028.05.12 
  

 
0693277 2028.05.26 
  

 
0693785 2028.06.05 
  

 
0694708 2028.06.24 
  

 
0694782 2028.06.26 
  

 
0694818 2028.06.24 
  

 
0695091 2028.05.26 
  

 
0695929 2028.06.23 
  

 
0695984 2028.06.22 
  

 
0696669 2028.06.29 
  

 
0696809 2028.06.26 
  

 
0696941 2028.06.27 
  

 
0697177 2028.06.26 
 
 

 

0697512 2028.06.24 
  

 
0697597 2028.06.27 
  

 
0698750 2028.06.22 
  

 
0699758 2028.06.26 
  

 
0701895 2028.05.29 
  

 
0702120 2028.06.09 
  

 
0702414 2028.06.26 
  

 
0944297 2027.11.02 
  

 
0946560 2027.11.16 
  

 
0962636 2028.03.10 
  

 
0963298 2028.05.13 
  

 
0964098 2028.03.10 
  

 
0965632 2028.04.29 
  

 
0966370 2028.05.19 
  

 
0967510 2028.06.11 
  

 
0968376 2028.06.27 
  

 
0968481 2028.06.03 
  

 
0968503 2028.06.25 
  

 
0968548 2028.06.20 
  

 
0968619 2028.05.21 
  

 
0968802 2028.06.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0968871 2028.04.25 
  

 
0968994 2028.06.10 
  

 
0969100 2028.06.23 
  

 
0969225 2028.06.05 
  

 
0969294 2028.06.13 
  

 
0969395 2028.06.24 
  

 
0969524 2028.06.23 
  

 
0969723 2028.06.18 
  

 
0969725 2028.06.18 
  

 
0969778 2028.06.24 
  

 
0969779 2028.06.24 
  

 
0969824 2028.06.27 
  

 
0969984 2028.06.23 
  

 
0969985 2028.06.23 
  

 
0969986 2028.06.23 
  

 
0970069 2028.06.23 
  

 
0970126 2028.06.17 
  

 
0970149 2028.06.26 
  

 
0971173 2028.06.26 
  

 
0971236 2028.06.26 
  

 
0971326 2028.06.24 
  

 
0971369 2028.05.28 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0971522 2028.06.11 
  

 
0971731 2028.06.24 
  

 
0971732 2028.06.13 
  

 
0971844 2028.06.24 
  

 
0971908 2028.06.24 
  

 
0972320 2028.06.19 
  

 
0972417 2028.06.16 
  

 
0972910 2028.06.24 
  

 
0973180 2028.04.25 
  

 
0973441 2028.06.26 
  

 
0973874 2028.06.27 
  

 
0973930 2028.06.24 
  

 
0974018 2028.06.23 
  

 
0974372 2028.05.29 
  

 
0974730 2028.06.24 
  

 
0975465 2028.06.25 
  

 
0976088 2028.05.29 
  

 
0976239 2028.04.21 
  

 
0977154 2028.06.27 
  

 
0977155 2028.06.27 
  

 
0977156 2028.06.27 
  

 
0977882 2028.06.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0978631 2028.06.27 
  

 
0978971 2028.06.23 
  

 
0979061 2028.06.24 
  

 
0979066 2028.06.27 
  

 
0979598 2028.06.26 
  

 
0980019 2028.06.18 
  

 
0981105 2028.06.11 
  

 
0981445 2028.06.24 
  

 
0982570 2028.06.27 
  

 
0982575 2028.06.24 
  

 
0983035 2028.06.23 
  

 
0983036 2028.06.23 
  

 
0983053 2028.06.02 
  

 
0983463 2028.06.26 
  

 
0983870 2028.06.13 
  

 
0983879 2028.06.23 
  

 
0985507 2028.06.11 
  

 
0988520 2028.06.23 
  

 
0988664 2028.06.18 
  

 
0990342 2028.06.23 
  

 
0992974 2028.06.24 
  

 
0993613 2028.06.09 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0996336 2028.06.25 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0525530A 2018.06.26 
  

 
1220179 2018.05.04 
  

 
1226562 2018.05.03 
  

 
1293009 2018.05.02 
  

 
1370944 2018.05.28 
  

 
1402335 2018.05.07 
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