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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.: 299406 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802528 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig produksjon 
og distribusjon av spillefilmer, løpende 
fjernsynsprogrammer og –serier, gameshow for 
fjernsyn, og animerte TV-serier; 
underholdningstjenester, nemlig løpende programmer 
og programserier innen området for 
barneunderholdning tilgjengeliggjort via fjernsyn, 
satellitt, radio, audio, video, elektroniske medier og 
datanettverk; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe online dataspill og interaktive online 
flerspillerspill via globale nettverk; organisering av 
konkurranser; underholdningstjenester, nemlig 
organisering og ledelse av konferanser, utstillinger, 
fanklubber og sammenkomster for 
underholdningsformål og innen området for leker, 
animasjon, tegneserier, eventyr, spill, gambling, 
populærkultur, science fiction, TV og film; 
underholdningstjenester i form av spillturneringer; 
organisering, ledelse og gjennomføring av 
spillturneringer; forlystelsesspilletablissementer; 
organisering av sports- og 
underholdningsevenementer; tilveiebringe fasiliteter og 
utstyr for å spille og gjennomføre aktiviteter og spill; 
organisering av sports- og idrettskonkurranser; tivoli og 
fornøyelsesparker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299407 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802529 
(220) Inndato: 2018.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 

PAWTUCKET, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 

aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig produksjon 
og distribusjon av spillefilmer, løpende 
fjernsynsprogrammer og –serier, gameshow for 
fjernsyn, og animerte TV-serier; 
underholdningstjenester, nemlig løpende programmer 
og programserier innen området for 
barneunderholdning tilgjengeliggjort via fjernsyn, 
satellitt, radio, audio, video, elektroniske medier og 
datanettverk; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe online dataspill og interaktive online 
flerspillerspill via globale nettverk; organisering av 
konkurranser; underholdningstjenester, nemlig 
organisering og ledelse av konferanser, utstillinger, 
fanklubber og sammenkomster for 
underholdningsformål og innen området for leker, 
animasjon, tegneserier, eventyr, spill, gambling, 
populærkultur, science fiction, TV og film; 
underholdningstjenester i form av spillturneringer; 
organisering, ledelse og gjennomføring av 
spillturneringer; forlystelsesspilletablissementer; 
organisering av sports- og 
underholdningsevenementer; tilveiebringe fasiliteter og 
utstyr for å spille og gjennomføre aktiviteter og spill; 
organisering av sports- og idrettskonkurranser; tivoli og 
fornøyelsesparker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299408 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802668 
(220) Inndato: 2018.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, US-MI48126 
DEARBORN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Solbriller; briller; vernebriller; 
beskyttelsesarbeidshansker; vernestøvler og vernesko; 
mobiltelefondeksler; bærevesker for laptoper. 

  Klasse 18   Rumpetasker; ryggsekker, håndbagasje (carry-on 
bags); reisevesker og skipssekker (duffel bags); vesker 
(tote bags); lommebøker; verktøyvesker solgt tomme. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299409 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802669 
(220) Inndato: 2018.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive, US-MI48126 

DEARBORN, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Solbriller; briller; vernebriller; 

beskyttelsesarbeidshansker; vernestøvler og vernesko; 
mobiltelefondeksler; bærevesker for laptoper. 

  Klasse 18   Rumpetasker; ryggsekker, håndbagasje (carry-on 
bags); reisevesker og skipssekker (duffel bags); vesker 
(tote bags); lommebøker; verktøyvesker solgt tomme. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299410 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201803009 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GLACIAL AB, BOX 73, SE-13421 GUSTAVSBERG, 
Sverige 

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

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

  Klasse 21   Servise, kjøkkenredskaper og beholdere; drikkeglass 
og -kar og barutstyr; termoflasker; Isolerte flasker; 
termoflasker til husholdningsbruk; termoomslag til 
bokser for å holde innholdet kaldt eller varmt; 
matbokser; matbokser laget av metall; lunsjbokser 
laget av plast; flasker; shakere uten innhold; krukker; 
krukker til husholdningsbruk; emballasje for mat; 
emballasje og flasker til matvarer; deler og tilbehør til 
alle foranevnte varer som inngår i denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299411 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201712475 
(220) Inndato: 2017.09.27 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299412 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201716378 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RAISED BY VILLAINS VETLE SØRØY, Barlinveien 

35A, 3084 HOLMESTRAND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Salg av klær, fottøy, hodeplagg; 

detaljhandelstjenester knyttet til salg av klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299413 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.14, US, 87/683,469 
(210) Søknadsnr.: 201803324 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Handlings- og ferdighetsspill samt tilbehør og 
aksessorier for bruk dermed; selskapsleker samt 
tilbehør og aksessorier for bruk dermed; selskapsspill 
samt tilbehør og aksessorier for bruk dermed. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299414 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802898 
(220) Inndato: 2018.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knut Henschien, Lovegen 113, 2920 LEIRA I 
VALDRES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 19   Prefabrikerte hus; modulære hus; transportable 

bygninger og hus. 
  Klasse 35   Forretningsledelse for bygningsprosjekter; ledelse av 

forretningsprosjekter; konsulenttjenester i forbindelse 

med de forannevnte tjenestene. 
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; 

eiendomsmeglingstjenester for utleie av eiendom og 
bygninger; eiendomstjenester i forbindelse med salg, 
kjøp og leasing av fast eiendom; planleggingstjenester i 
forbindelse med eiendomsutvikling; konsulenttjenester i 
forbindelse med de forannevnte tjenestene   

  Klasse 42   Utførelse av tekniske prosjektstudier for 
byggeprosjekter; klargjøring av rapporter i forbindelse 
med tekniske prosjektstudier for byggeprosjekter; 
konsulenttjenester i forbindelse med de forannevnte 
tjenestene; designtjenester; arkitekttjenester 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299415 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201803318 
(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: 
 TYA BRYGGERI AS, Tya Bryggeri AS, c/o Arnt Erik 

Henjum, Farnesvegen 67, 6884 ØVRE ÅRDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; Øl med 
kaffesmak; Avalkoholisert øl; Øl som går innunder 
fellesbetegnelsen "Pilsner"; Alkoholfritt øl; Ale [øl]; 
Stout [øl]; Smakstilsatt øl; Porter [øl]; Barley wine [øl]; 
Pale ale [øl]; Humleekstrakter for fremstilling av øl; 
Ølbaserte drikkevarer; Ølbaserte cocktailer; Ingefærøl; 
Svartøl [brent maltøl]; Lettøl; Maltøl; Hveteøl. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299416 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802966 
(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: 
 PaceTell AB, c/o Skörvald, Åskogsvägen 4, SE-42941 

SÄRÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektriske skilt; lysende skilt; radarskilt; 

radarapparater; hastighetsmålere; 
hastighetsindikatorer; speedometre for kjøretøy; skilt 
med hastighetspåminnelse; samt deler og komponenter 
til samtlige forannevnte varer, tilhørende i denne 
klasse. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av skilt og 
hastighetsindikatorer og hastighetsmålere; rådgivning, 
konsulentbistand og fremskaffelse av informasjon 
vedrørende forannevnte tjenesteytelser, tilhørende i 
denne klasse.  

  Klasse 42   Utvikling av radarskilt og skilt som viser hastighet; 
samt rådgivning, konsulentbistand og fremskaffelse av  
informasjon vedrørende forannevnte tjenesteytelser, 
tilhørende i denne klasse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299417 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.15, KH, 75897 
(210) Søknadsnr.: 201803651 
(220) Inndato: 2018.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

CA92879 CORONA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige 

drikker og energidrikker; sirup,konsentrater, pulver og 
preparater til fremstilling av drikker, inkludert 
kullsyreholdigedrikker og energidrikker; øl. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299418 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201806859 
(220) Inndato: 2018.05.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MØST VESTNES AS, Helland Sentrum, 6390 

VESTNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Aftenkjoler Afterski-støvler Albuelapper Allhelgen-
kostymer Amerikanske fotballvester Ankelsokker 
Ankelstøvletter Anorakker [parkaser] Arbeidsklær 
Arbeidsoveraller Arbeidssko Arbeidssko Armvarmere 
[klær] Artikler av klær, skotøy og hodeplagg for 
spedbarn og smårollinger Ascot [halstørkle] Avtakbare 
halstørklær for kimonoer [haneri] Babybody Babykjoler 
Babyposer [klær] Babysko Babysko og støvler 
Babysmekker, ikke av papir Babysvøp Babyundertøy 
Badebukser Badedrakter Badehetter Badekåper 
Badesandaler Badeshorts Badetøfler Badetøy for menn 
Badetøy for menn Ballettsko [flate sko] Ballkjoler 
Ballongbukser Ballsaldansesko Bandanas [halstørkler] 
Baretter Barnebukser Barnekostymer Barneluer 
Barnesko Barnesmekker Barnetøy Baseballcaps 
Baseballdrakter Baseballsko Basketballsko Bekledning 
for syklister Beltefester for haori [haori-himo] Belter 
[bekledning] Belter [deler av klesplagg] Belter laget av 
lærimitasjon Belter laget av stoff [klær] Belter laget av 
tekstil [klær] Beltesnorer for kimonoer [koshihimo] 
Benklær Bermudashorts Bermudashortser Beskyttende 
metallbeslag for sko og støvler Bh-topper Bikinier 
Blazere Bleiebukser [klær] Bluser Boblejakker 
Boblevester Body [klesplagg] Body [undertøy] 
Bodystocking Boksershorts [undertøy] Boksershorts for 
damer [undertøy] Bokseshorts Boksesko Bolaslips 
Bolerojakker Bowlingsko Brede belter for kimono 
[obiage] Brede belter for kimono-sløyfer [obiage-shin] 
Brede tøybelter for kimonoer [obi] Brudekjoler 
Brudepikekjoler Buksedrakter Buksedresser 
Bukseovertrekk Bukser Bukseseler Bukseskjørt Bustier 
Bysteholdere Bærestykker for skjorter Capribukser 
Caps Caps med brem Caps med brem Cardigansett 
Damebenklær Damekjoler Damekjoler Damesko 
Damestøvletter Dameundertøy Dameundertøy 
Dameundertøy [klær] Danseklær Dansekostymer 
Dansesko Dansesko Denimjakker Denimjakker 
Denimplagg Diplomatfrakker Dress-skjorter Dress-sko 
Dresser Dresser laget av skinn Dresser med vest 
Dressjakker Dressjakker Dressokker for menn 
Duffelcoat Dunvester Dusjhetter Engangstøfler 
Engangsundertøy Ermebeskyttere Ermsmekker, ikke 
av papir Espadriller [badesko med såler av 
espartogress] Fangskinn [bekledning] Finlandshetter 
Finlandshetter for skibruk Fiskehatter Fiskerjakker 
Fiskeskjorter Fiskevester Fjellklatringssko Fjellstøvler 
Flatsko Fleecejakker Fleeceshorts Fleecevester 
Flippfloppere [fottøy] Flosshatter For, ferdigsydd [deler 
av klesplagg] Forklékjole Forsterkningshæler for 
strømper Fotballsko Fotballvester Fotmuffer ikke 
elektrisk oppvarmede Fotside kimonoer [nagagi] 
Fotstropper for sko, gamasjer og benklær Fottøy Fottøy 
for friidrettsutøvere Fottøy for menn Fottøy for menn og 
kvinner Fottøy for snøbrettkjøring Fottøy for spedbarn 
Fottøy ikke for idrett Fottøy laget av tre Fottøy, utenom 
ortopedisk fottøy Foulard [bekledning] Frakker Frakker 
med refleksbånd Frakker/kåper laget av bomull 
Frisørkapper Frisørkapper Fritidsklær Fritidsklær 
Fritidssko Fritidssko G-strenger G-strenger [undertøy] 
Gabardinklær Gamasjer Gauchoer Gensere Gensere 
Gensere med lange ermer Gensere med rund hals 
Gensere med v-hals Gensere uten ermer 
Glidebeskyttere for sko Golfbukser Golfcaps Golfklær 
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[utenom hansker] Golfshorts Golfskjorter Golfskjørt 
Golfsko Golfskopigger Gummisko Gummisåler 
Gummisåler for jikatabi Gummivadestøvler 
Gymnastikksko Gymsko Halslinninger [deler av 
klesplagg] Halstørkler Halstørklær Halstørklær 
Halterneck-topper Halvhansker Hansker [bekledning] 
Hansker laget av skinn, hud eller pels Hatteformer 
Hatter Hawaiiskjorter Hawaiiskjorter Heldresser 
Herredresser Herrefrisøruniformer Herresokker 
Herreundertøy Hettegensere Hetter [klær] Hode- og 
halstørkler av silke Hodebånd [bekledning] Hodeplagg 
Hodepynt Hodeskjerf Hodeslør Hodetørklær [klesplagg] 
Hofteholdere [undertøy] Håndballsko Hårbånd 
[klesplagg] Hæler Hælinnlegg Hælputer for sko 
Høyhalsede gensere Høyhalsede gensere Høyhalsede 
topper Høyhalsede topper Høyhalsede trøyer 
Innleggssåler Jakkeforinger Jakker Jakker av lær 
Jakker med refleksbånd Jakker uten armer Jaktbukser 
Jaktdresser Jaktjakker Jaktskjorter Jaktvester Janga-
bukser Japansk fottøy av risstrå [waraji] Japansk fottøy 
med tær [jikatabi] Japanske ankelsokker [tabi] 
Japanske morgenkåper [nemaki] Japanske sandaler 
[zori] Japanske sandaler av filt Japanske sandaler av 
lær Japanske sandaler med fotstropp [asaura-zori] 
Japanske støvler og sandaler Japanske tresko [geta] 
Jernbeslag for sko Jerseyklær Joggebukser Joggesko 
Judodrakter Judodrakter Kaftan Kakibukser Kalosjer 
Kalosjer [fottøy] Kalotter Kampsporterdrakter 
Kampsportuniformer Kamuflasjebukser 
Kamuflasjehansker Kamuflasjejakker 
Kamuflasjeskjorter Kamuflasjevester Kapper Kapper for 
bruk i salonger og frisørsalonger Kapper for salonger 
Karatedrakter Karatedrakter Kasjmirklær 
Kendoutrustning Khaki [klær] Kilestykker [deler av 
klesplagg] Kilestykker for badedrakter [deler av 
klesplagg] Kilestykker for lommetøfler [deler av 
klesplagg] Kilestykker for strømpebukser [deler av 
klesplagg] Kilestykker for strømper [deler av klesplagg] 
Kilestykker for trikot [deler av klesplagg] Kilestykker for 
undertøy [deler av klesplagg] Kilter Kimonoer Kimonoer 
Kinahatter [suge-gasa] Kjeledresser Kjeledresser 
Kjeledresser Kjolekrager Kjoler Kjoler Kjortler 
[tradisjonelle embetsdrakter] Klatresko Klatresko 
Klesartikler for spedbarn og smårollinger Klesartikler for 
teaterbruk Klesartikler laget av pels Klessett [klær] Klær 
Klær av lærimitasjon Klær av papir Klær av pels Klær 
for barn Klær for barn Klær for bilister Klær for bruk 
innen bryting Klær for bruk innen judo Klær for damer 
Klær for gravide Klær for gutter Klær for gymnastikk 
Klær for jenter Klær for menn Klær for menn, damer og 
barn Klær for spedbarn Klær for surfing Klær, fottøy, 
hodeplagg Klær, ikke for verneklær, med refleks eller 
selvlysende elementer eller materialer Klær, skotøy, 
hodeplagg Knestrømper Knevarmere [klær] Knotter for 
fotballsko Knotter for sportssko Kokkehatter 
Kombinasjons-drakter Konfeksjonsklær Korkapper 
Korseletter Korsettbelter Korsetter Korsetter [undertøy] 
Kort nattkjole [babydoll] Kortbukser Korte kapper for 
kimonoer [haori] Korte snekkerbukser Korte topper 
Korte underskjørt Korte uniformsjakker Kortermede 
skjorte Kortermete T-skjorter Kostymer for bruk i 
rollespill Krager Kravatter Kraveløse jakker 
Kunstfiberantrekk for vannsport Kunstløpantrekk 
Kunstløpsklær Kyser Kåper Laboratoriefrakker 
Landhockeysko Lange jakker Lange underbukser 
Lange underbukser Lange, spraglede hawaiianske 
kjoler Langermede skjorter Langermete T-skjorter 
Langt undertøy Lappevester Lave tresko [hiyori-geta] 
Lave tresko [koma-geta] Leggings [bukser] 
Leggvarmere Lester av metall for sko og støvler 
Linartikler av tøy Lisseslips med ender i edelt metall 
Livreer Livstykker [undertøy] Lommer for klær Luer 
Luer for spedbarn, babyer, smårollinger og barn 
Lueskygger Lær- eller lærimitasjonsklær Lærbelter 
[klær] Lærhodeplagg Lærjakker Lærjakker Lærsandaler 
Lærsko Løpesko Løssnipper Magebelter [klær] 
Magebelter for kimonoer [datemaki] Mamelukker 
Manipler [liturgiske -] Mantilla [spansk sjal] 
Maskeradekostymer Matrosdresser Messehagler 

Messeserker Metallbeslag for japanske tresko 
Miniskjørt Mitraer [bispeluer] Mokasiner Mokasiner 
Morgenkjoler Motorsykkelhansker Motorsykkeljakker 
Motorsykkelklær Motorsykkelregnjakker 
Motorsykkelstøvler Muffer [klesplagg] Munkekutter 
[klesplagg] Naler eller stropper for sko og støvler 
Nasjonaldrakter [klær] Nattkjoler Nattkjoler for gravide 
Nattluer Nattøy Neglisjeer Olabukser Olabukser Overall 
Overaller [klesplagg] Overlær for japanske sandaler 
Overlær for skotøy Overlær for støvler Overlær for 
vevet rotting for japanske sandaler Overskjorter 
Pannebånd Papirforklær Papirhatter Papirhatter som 
klesartikler Papirsko som brukes når man går gjennom 
metalldetektorer for å holde føtter og sokker rene 
Paramenter [klesplagg] Pareo Parkas Partyhatter [klær] 
Pedikyrsandaler Pedikyrsandaler Pedikyrsandaler 
Peleriner Pelser [klesplagg] Pelsjakker Pelskapper 
Pelskraver Pelskåper Pelsluer Pelsmuffer Pelstøfler 
Pengebelter [bekledningsgjenstand] Piké-skjorter 
Pilotdresser Pilotjakker Pilotjakker Plast babysmekker 
Plastforklær Plissert dameundertøy Plissé-skjørt for 
seremonielle kimonoer [hakama] Plysjklær 
Pologensere Poloskjorter Polstrede bukser for 
treningsbruk Polstrede jakker Polstrede shortser 
Polstrede shortser for treningsbruk Polstrede trøyer for 
treningsbruk Ponchoer Prestekjoler Pumps [fottøy] 
Pyjamasbukser Pyjamaser Pyntelommetørkle [del av 
klesdrakt] Regn-/vindtøy Regnbukser Regnfrakker 
Regnfrakker Regnhatter Regnjakker Regnjakker 
Regnstøvler Regnstøvler [ashida] Regntøy Regntøy 
Replicafotballtrøyer, -shortser og -sokker Replicatrøyer, 
-shortser og -sokker [amerikansk fotball] Ridehansker 
Ridejakker Ridesko Ridestøvler Ruanas Rugbyshortser 
Rugbysko Rugbytopper Runde skotteluer Røykejakker 
Sandaler Sandaler uten remmer Saraper Sari Saronger 
Seildukssko Seilsko Selskapsantrekk Selvklebende 
brystholdere Semskede jakker Sengejakker 
Seremonielle kjoler for kvinner Serker Serker for 
gravide Shortser Silkeklær Silkeskjerf Singleter 
Sjaketter Sjal Sjal Sjømannsluer Skibukser Skibukser 
Skibukser med seler Skidrakter Skidrakter Skidrakter 
for konkurranse Skihansker Skijakker Skiklær Skiluer 
Skinnbukser Skinnbukser Skinnklær Skinnpels 
Skistøvler Skjerf Skjerf [klesplagg] Skjortebluser 
Skjortebryst Skjorter Skjorter for dress Skjorter med 
åpen krage Skjørt Sko Skoflikker Skoinnlegg for ikke-
ortopediske formål Skoleuniformer Skoreimer Skort 
Skosåler Skosåler for reparasjon Skotrekk Skuldersjal 
Skuldersjal [klesplagg] Skyggeluer Slacks Slipovere 
Slips Slåbroker Slør [bekledning] Sløyfer [klesplagg] 
Smekker, ikke av papir Smekker, ikke av tøy eller papir 
Smoking Smokingbelter Småhatter Snekkerbukser 
Snøbrettbukser Snøbrettdrakter Snøbretthansker 
Snøbrettjakker Snøbrettstøvler Snøbrettvotter 
Snørestøvler Sokkeholdere Sokker Solhatter Solskjerm 
[hodeplagg] Sommerkjoler Sovemaske Sparkebukser 
Sports-bh-er Sportsfiskerskotøy Sportsjakker 
Sportsjakker Sportsklær Sportssingleter Sportssko 
Sportssko Sportssokker Sportstrøyer Sportstrøyer 
Sportstrøyer med korte ermer Sportstøy Sportstøy 
Sportsundertøy-overdeler Steppesko Stolaer [pelsverk] 
Stramme ridebukser Strammesnorer for kimonoer 
[datejime] Stranddresser Strandsko 
Strandtopper/strandshorts Strekkbukser Strikkejakker 
Strikkeluer Strikkeskjørt Strikketopper Strikkevotter 
Stroppeløse bh-er Stropper for brystholdere 
Strømpebukser Strømpebånd Strømpeholdere 
Strømper Strømper uten fot Støvfrakk/støvkåpe Støvler 
Støvler for sport Støvler og sko Støvletter (korte) 
Svangerskapsbelter [klesplagg] Svetteabsorberende 
sokker Svetteabsorberende strømper 
Svetteabsorberende undertøy Svetteavvisende sports-
bh-er Svetteavvisende sports-bh-er Svetteavvisende 
sportstrøyer Svettebånd Svettehemmende sokker 
Svingpjattdresser Svømmedrakter Sykepleierbukser 
Sykepleieruniformer Sykepleieruniformer Sykkeldrakter 
Sykkelhansker Sykkelshorts Sykkelsko Sykkeltrøyer 
Sålekanter for sko Såler [for fottøy] Såler for japanske 
sandaler T-skjorter Tenniskjoler Tennisklær Tennissko 
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Tennissko Termisk undertøy Termiske hodeplagg 
Termiske klær Termiske sokker Tettsittende, hele 
badedrakter [trikotasje] Tilpassede svømmedrakter 
med integrert brystholder Todelt pyjamas Togaer 
Topper Topper [klær] Topper [undertøy] Toppluer 
Tradisjonelle japanske klesplagg Tredelte dresser 
[klær] Treningsbukser Treningsjakker Treningsklær 
Treningsshortser Treningssokker Tresandaler Tresko 
Trestykker for japanske tresko Trestykker for japanske 
tresko Triatlonantrekk Trikotasje [klær] Trikoter Trikoter 
Trikotjakker Trikotklær Truser Truser [panties] Trykte t-
skjorter Tubetopper Tunikaer Turbaner Turndrakter 
Tversoversløyfe Tåkapper Tåkapper [deler av fottøy] 
Tåreimer for japanske sandaler [zori] Tåreimer for 
japanske tresko Tøffelsokker Tøffelsåler Tøfler 
Tørrdrakter Tøysmekker Tøysmekker for voksne 
Ullklær Ullsokker Ullstrømpebukser Ulluer Ullvester 
Underarmkilestykker [deler av klesplagg] Underbukser 
Underkjoler [undertøy] Underskjørt Underskjørt [klær] 
Undertrøyer Undertrøyer Undertrøyer for kimonoer 
[juban] Undertrøyer for kimonoer [koshimaki] Undertøy 
Undertøy for gravide Undertøysett Uniformer Uteklær 
Vadestøvler Valenki [filtstøvler] Vannsko Vanntette 
jakker Vanntette jakker og bukser Vanntette klær 
Vanntette klær Vanntette støvler for fisking Vanntette 
ytterklær Vendbare jakker Vesker spesielt tilpasset 
jaktstøvler Vesker spesielt tilpasset skistøvler Vester 
Vevde artikler av klær Vevde skjorter Vindbukser 
Vinddresser Vindjakker Vindtette jakker Vindtette 
klesplagg Vindvester Vinterfrakker/-kåper 
Vinterhansker Vinterjakker Vinterstøvler Volleyballsko 
Volleyballtrøyer Våpenkjoler Våtdrakter for brettseiling 
Våtdrakter for surfere Våtdrakter for vannsport 
Våtdrakter for vannsport [over vann] Våtdrakthansker 
Yogabukser Yogasko Yogatrøyer Yttertøy Ørebånd 
[klesplagg] Øreklaffer [bekledning] Øyelapp (utkledning) 

  Klasse 32   Alkoholfri grønnsaksjuice Alkoholfri vin Alkoholfrie 
cocktailbaser Alkoholfrie maltdrikker Alkoholfrie viner 
Alkoholfritt øl Alkoholfritt øl Aloe veradrikker (ikke 
alkoholholdige) Aloe vera-juice Aperitiffer (ikke 
alkoholholdig) Bordvann [drikker] Cola [mineralvann] 
Drikker på basis av kjernemelk Drikkevann Drikkevann 
Drinker (ikke alkoholholdig), Energidrikker Essenser for 
alkoholfrie drikkevarer [ikke i form av eteriske oljer] 
Essenser for tilberedelse av drikker Flaskevann 
Grønnsakjuice Grønnsaksbaserte drikkevarer 
Grønnsaksmoothies Guarana-drikker Honningbasert 
drikke [ikke alkoholholdige] Humleekstrakter for 
fremstilling av øl Hveteøl Ingefærøl Isotoniske drikker 
Isvann Kokosvann [drikkevare] Konsentrater brukt i 
tilberedning av mineralvann Konsentrater, sirup og 
pulver brukt i tilberedning av mineralvann 
Kullsyreholdig vann Kvass [ikke alkoholholdig] Lettbrus 
Lettøl Litiumholdig vann Lyst bittert øl Maltsirup for 
drikkevarer Maltøl Mineral- og kullsyreholdig vann, 
Musserende vann Orgeat [mandelmelk] Pils Porter [øl] 
Porter-øl Preparater for fremstilling av drikker 
Preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann 
Preparater for fremstilling av likører Proteinbaserte 
sportsdrikker Pulver brukt i tilberedning av mineralvann 
Pulver for kullsyreholdige drikker Risbaserte drikker, 
andre enn melkesubstitutter Sarsaparilla [alkoholfri 
drikk] Selters [mineralvann] Shandy Sirup for drikker 
Sirup for limonade Sirup for tilberedning av alkoholfrie 
drikkevarer Sirup for tilberedning av drikkevarer Sirup 
for tilberedning av limonade Sirup for tilberedning av 
mineralvann Sirup for tilberedning av mysebaserte 
drikkevarer Sirup og andre preparater for tilberedning 
av drikkevarer Sodavann Sorbet [drikker] Soyabaserte 
drikker, andre enn melkeerstatninger Sportsdrikker 
Sportsdrikker Springvann Svartøl [mørkt maltøl] 
Tabletter for kullsyreholdige drikker Vørter Øl Øl Øl med
koffein Øl med koffein Øl med smakstilsetning Øl som 
går innunder fellesbetegnelsen "pilsner Ølbaserte 
cocktailer Ølbaserte drikkevarer.  

  Klasse 43   Booking-byråtjenester for reservasjon av midlertidig 
innkvartering Bar- og bistrotjenester Bar- og 
cateringtjenester Bar- og restauranttjenester 
Barnehager Bartjenester Bestilling av 

teltplassovernatting Beverting og tilbringing av mat og 
drikke Booking-byråtjenester for bestilling av 
hotellinnkvartering Catering Catering av mat og drikke 
for banketter Catering av mat og drikke for 
cocktailselskaper Catering av mat og drikke for 
institusjoner Catering i hurtigmatkafeteria 
Cateringtjenester for bedriftskafeteriaer 
Cateringtjenester for europeisk mat Cateringtjenester 
for gjestesuiter Cateringtjenester for japansk mat 
Cateringtjenester for konferansesentre 
Cateringtjenester for mat og drikke Cateringtjenester 
for pleiehjem Cateringtjenester for skoler 
Cateringtjenester for spansk mat Cateringtjenester for 
sykehus Cateringtjenester for utdanningsinstitusjoner 
Cateringtjenester for virksomheter 
Cocktailsalongtjenester Dagpleietjenester for kjæledyr 
Delikatesser [restauranter] Dyrepensjonater 
Eldreboliger Feriehus Ferieleirtjenester [innlosjering] 
Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater] 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med hoteller 
Fremskaffelse av informasjon om daghjemtjenester 
Fremskaffelse av informasjon om egenskaper for vin 
Fremskaffelse av informasjon om midlertidig 
overnatting via internett Fremskaffelse av informasjon 
om midlertidige overnattingstjenester Fremskaffelse av 
informasjon om overnatting via internett Fremskaffelse 
av informasjonstjenester for reiseovernatting og 
reisebyråtjenester for bestilling av overnattinger for 
reisende Fremskaffelse av nettbasert informasjon i 
forbindelse med hotellreservasjoner Fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reservasjoner 
av ferieovernattinger Fremskaffelse av nettbasert 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
matchende vin og mat Førskole og barnepass på 
daghjem Herbergetjenester Hotell,- motell- og 
feriestedtjenester Hotell,- motell- og pensjonattjenester 
Hotell- og restauranttjenester Hotell-, bar- og 
restauranttjenester Hotell-, restaurant- og kafétjenester 
Hotellcateringtjenester Hotellinformasjonstjenester 
Hotellovernattingstjenester Hotellreservasjonstjenester 
via internett Hotellreservering Hotelltjenester 
Hotelltjenester for prioriterte kunder Japanske 
restauranttjenester Kafeer Kafeteriaer Kafé- og 
restauranttjenester Kafé- og restauranttjenester Kafé-, 
kafeteria- og restauranttjenester Kantiner 
Kjæledyrpensjonat Koldtbordtjenester for 
cocktailsalonger Kursgårder og konferansesteder med 
kost og losji Leasing av metall- og ikke-metalliske 
transportable bygninger Matskulpurering 
Mattilberedningstjenester Midlertidig innlosjering 
Midlertidig overnatting Midlertidig overnatting og 
cateringtjenester for gjester Midlertidig overnatting på 
gjestegårder Midlertidige overnattingstjenester på 
ferieleir Mobile cateringtjenester Moteller 
Overnattingstjenester på feriested Pensjonater 
Pensjonater Pensjonatreservering Personlige 
kokketjenester Puber Reisebyråtjenester for 
reservasjon av hotellovernatting Reisebyråtjenester for 
reservasjon av midlertidig overnatting 
Reisebyråtjenester for å utføre hotellreservasjoner 
Reisebyråtjenester for å utføre restaurantreservasjoner 
Resepsjonstjenester for midlertidig innkvartering 
[administrasjon av innsjekk og utsjekk] Reservasjon av 
hotellovernatting Reservasjon av midlertidig overnatting 
i form av ferieboliger Reservasjon av midlertidig 
overnatting i hoteller og pensjonater Reservasjon av 
midlertidig overnatting via internett Reservasjon av 
restauranter Reservasjon av rom Reservasjons- og 
bestillingstjenester for hoteller, restauranter og 
ferieovernattinger Reservasjonstjenester for hotellrom 
Reservering av midlertidig innkvartering Restaurant,- 
bar- og cateringtjenester Restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester Restaurant- og 
cateringtjenester Restauranter med hjemlevering 
Restauranttjenester Restauranttjenester for hurtigmat 
og ferdigmat Rådgivning i forbindelse med 
kokeoppskrifter Rådgivning via kundesentre og 
kundetelefoner for midlertidig overnatting 
Rådgivningstjenester for catering av mat og drikke 
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Rådgivningstjenester innen kokekunst Saftbartjenester 
Selvbetjeningsrestauranttjenester Servering av 
alkoholholdige drikkevarer Servering av is Servering av 
mat og drikke Servering av mat og drikke for gjester 
Servering av mat og drikke for gjester i restauranter 
Servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og ta-
med-hjem-service Servering av mat og drikke i bistroer 
Servering av mat og drikke i internettkafeer Servering 
av mat og drikke i restauranter og barer Servering av 
mat og drikke i smultringutsalg Servering av te, kaffe, 
kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice 
Snack-barer Spanske restauranttjenester Ta-med-
hjem-service for mat og drikke Take-awaytjenester for 
fast-food Take-awaytjenester for mat Tilberedning av 
japansk mat og drikke for umiddelbart forbruk 
Tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk 
Tilberedning av mat og drikkevarer Tilberedning av 
spansk mat for umiddelbart forbruk Tilberedning og 
tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos 
detaljforhandlere Tilberedning og tilveiebringelse av 
mat og drikke for forbruk inne og utendørs Tilberedning 
og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart 
forbruk Tilby måltider for umiddelbart forbruk Tilby 
måltider til hjemløse eller underpriviligerte 
Tilrettelegging av hotellovernatting Tilrettelegging av 
midlertidige overnattinger Tilrettelegging og 
tilveiebringelse av midlertidig overnatting Tilveiebringe 
campingfasiliteter Tilveiebringe mat og drikke 
Tilveiebringe mat og drikke, og midlertidig innkvartering 
Tilveiebringelse av bartjenester Tilveiebringelse av 
cateringtjenester for mat og drikke for 
konvensjonfasiliteter Tilveiebringelse av 
cateringtjenester for mat og drikke for messe- og 
utstillingsfasiliteter Tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for utstillingsfasiliteter Tilveiebringelse 
av dagpleietjenester for voksne og barn 
Tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
arrangementer for spesielle anledninger 
Tilveiebringelse av fasiliteter for messer og utstillinger 
Tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger 
Tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger og 
konferanser Tilveiebringelse av ferieovernatting 
Tilveiebringelse av hotellovernatting Tilveiebringelse av 
konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter 
Tilveiebringelse av konferansefasiliteter 
Tilveiebringelse av konferanserom Tilveiebringelse av 
konvensjonfasiliteter Tilveiebringelse av mat og drikke 
Tilveiebringelse av mat og drikke for gjester 
Tilveiebringelse av mat og drikke for gjester i 
restauranter Tilveiebringelse av mat og drikke for 
pasienter og gjester Tilveiebringelse av mat og drikke i 
bistroer Tilveiebringelse av mat og drikke i 
internettkafeer Tilveiebringelse av mat og drikke i 
restauranter Tilveiebringelse av mat og drikke i 
restauranter og barer Tilveiebringelse av mat og drikke 
i smultringutsalg Tilveiebringelse av mat og drikke som 
del av gjestetjenester Tilveiebringelse av mat til 
trengende personer [veldedige tjenester] 
Tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig 
overnatting for gjester Tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting Tilveiebringelse av midlertidig overnatting 
for gjester Tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieboliger Tilveiebringelse av midlertidig overnatting i 
ferieleiligheter Tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting i hoteller, moteller og pensjonater 
Tilveiebringelse av midlertidig overnatting i pensjonater 
Tilveiebringelse av midlertidig overnatting på ferieleir 
Tilveiebringelse av midlertidig overnatting som del av 
gjestepakker Tilveiebringelse av midlertidig 
trailerparkfasiliteter Tilveiebringelse av overnatting på 
hotell og motell Tilveiebringelse av restauranttjenester 
Tilveiebringelse av samfunnshus for sosiale 
sammenkomster og møter Tilveiebringelse av tjenester 
for reservasjon av rom og hotell Tilveiebringelse av 
utstillingsfasiliteter på hoteller Udon og soba 
restauranttjenester Utendørs cateringtjenester Utføre 
hotellreservasjoner for andre Utleie av 
belysningsapparater Utleie av futon og tepper Utleie av 
futoner Utleie av gardiner for hoteller Utleie av 

gulvbelegg for hoteller Utleie av håndklær for hoteller 
Utleie av kjøkkenbenkeplater for tilberedning av mat for 
umiddelbart forbruk Utleie av kokeapparater Utleie av 
konferanserom Utleie av midlertidig overnatting i form 
av ferieboliger og leiligheter Utleie av midlertidig 
overnatting i form av villaer og bungalower Utleie av 
møbler for hoteller Utleie av møterom Utleie av 
porselen og bestikk Utleie av rom for offisielle 
arrangementer Utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter Utleie av senger Utleie av stoler og bord Utleie 
av stoler, bord, bordduker, glass Utleie av telt Utleie av 
transportable bygninger Utleie av vanndispensere 
Utleie av varemessestender Utleie av veggtepper for 
hoteller Utleie av værelser Vinbartjenester Washoku 
restauranttjenester 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299419 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201711456 
(220) Inndato: 2017.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, US-RI02861 
PAWTUCKET, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Spill; leker og leketøy, nemlig actionfigurer, 
lekekjøretøyer og lekeroboter som er konvertible til 
andre visuelle former for leketøy. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig produksjon 
og distribusjon av filmer, løpende fjernsynsprogrammer 
og –serier, gameshow for fjernsyn, og animerte TV-
serier; underholdningstjenester, nemlig løpende 
programmer innen området for barneunderholdning 
tilgjengeliggjort via fjernsyn, satellitt, radio, audio, 
video, elektroniske medier og datanettverk; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
dataspill og interaktive online flerspillerspill via globale 
nettverk; organisering av konkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299420 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201803077 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FIELDATA AS, c/o Økonomibistand Regnskap, 
Postboks 22, 7761 SNÅSA, Norge 

(740) Fullmektig: 
 STIG ØRNVALL, Postboks 3046, 7709 STEINKJER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299421 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201800615 
(220) Inndato: 2018.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG, Dues vei 45, 
4023 STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske lagringsmedier; video- og/eller lydopptak; 

CD-er; DVD-er; grammofonplater; nedlastbare 
musikkfiler; animasjonsfilm; tegnefilm; film.  

  Klasse 16   Bøker; manus; tegneserie; noteark; sangbøker; 
klistremerker; kalendere; bilder; brosjyrer; flygeblad; 
kort; plakater; magasiner.     

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter; 
artistopptredener; TV-opptredener; produksjon av 
musikk; musikkforlag; utgivelse av tekster; 
tekstforfattervirksomhet; musikkproduksjon; 
konsertvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299422 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201801839 
(220) Inndato: 2018.02.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VinAroma AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299423 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201802910 
(220) Inndato: 2018.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LØWINI PROSJEKT AS, Stormyrveien 8, 8008 BODØ, 
Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Byster av tre, voks, gips eller plast; dørhåndtak, ikke 

av metall; glasskap [møbel]; kontormøbler; møbler; 
møbler spesielt for butikker, kafeer og restauranter; 
persienner for innendørs bruk; senger [møbler]; 
vitrineskap. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 20 som gjør det mulig for kunder 
å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en 
nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige 
detaljhandelstjenester med samme varer. 

  Klasse 42   Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; byplanlegging; 
grafisk formgiving; industridesign; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; interiørarkitekter; interiørdesign for 
butikker og restauranter; interiørdekorering; 
interiørkonsulentvirksomhet; konsultasjonstjenester i 
forbindelse med energisparing; kvalitetskontroll; 
materialtesting; plantegning i forbindelse med bygging; 
prosjektstudier [tekniske]; tegning [industridesign]; 
konsulentbistand i forbindelse med innendørs 
belysning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299424 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.06, US, 87/597,523 
(210) Søknadsnr.: 201803290 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BRUKS Rockwood, LLC, 5975 Shiloh Road, Suite 109, 
US-GA30005 ALPHARETTA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Båndtransportører. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299425 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201807174 
(220) Inndato: 2018.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BANDAGIST 1 AS, c/o Kristin Hagen Etterstadkroken 
7A, 0659 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Medisinske kompresser; Medisinske urteekstrakter for 

medisinske formål; Medisinske påføringsgeleer for 
munnhygiene; Medisinske rensemidler for hud og sår; 
Medisinske våtservietter; Medisinske pleiemidler; 
Medisinske utskyllinger; Medisinske kremer; Medisinsk 
sjampo; Medisiner; Medisinske preparater og 
substanser; Medisinske kremer for hudpleie; 
Medisinske salver for bleieutslett; Medisinske kremer 
for bleieutslett; Medisinske hudkremer; Medisinske 
hudpleiemidler; Medisinsk halsspray; Medisinske 
plastre; Medisinske smøremidler; Medisinske 
kroppskremer; Medisinske vattpinner; Medisinsk såpe; 
Medisinsk alkohol; Medisinsk munnpleie og 
behandlingspreparater; Medisinske helsepleiemidler; 
Medisinske preparater; Medisinske hudkremer og 
kremer for kropp, hud, ansikt og hender; Medisinske og 
kirurgiske plastere; Dietetiske drikker for medisinsk 
bruk; Reseptfrie medisiner; Smertelindrende medisin; 
Heftplastre for medisinske formål; Gasbind for 
medisinske formål; Bomullspinner for medisinske 
formål; Soppdrepende midler for medisinske formål; 
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Fylte sprøyter for medisinske formål; 
Måltidserstatningsdrikker for medisinske formål; 
Måltidserstatningssnacks for medisinske formål; Bleier; 
Bleier for inkontinente; Voksenbleier; Inkontinensbleier; 
Buksebleier; Engangsbleier for inkontinens; 
Engangsbleier for voksne; Papirbleier for spedbarn; 
Selvklebende bandasjer for hudsår; Bandasjer for 
hudsår; Bandasjer for forbindinger; Bandasjer med 
klebestoff; Kirurgiske bandasjer; Spedbarnsbleiebukser 
[bleiebukser], engangsbruk; Spedbarn bleiebukser 
[bleiebukser] laget av papir og cellulose, engangsbruk; 
Innleggspapir for bleier 

  Klasse 10   Medisinske katetre; Medisinske prøvebegre; 
Medisinsk støttestrømpebukse; Medisinske strømper; 
Medisinske apparater og instrumenter; Medisinske 
instrumenter for perkutan trakeostomi; Medisinske 
instrumenter; Medisinsk utstyr; Medisinske 
støttestrømper; Medisinske behandlingsstoler for 
pasienter; Medisinske rør/slanger for utskyllingsformål; 
Medisinske rør/slanger for transfusjoner; Medisinske 
belter; Stokker for medisinske formål; Latekshansker 
for medisinske formål; Håndleddstøtter for medisinske 
formål; Sakser for medisinske formål; Knestøtter for 
medisinske formål; Hansker for medisinske 
undersøkelser; Gåhjelpemidler for medisinske formål; 
Elastiske strømper for medisinske formål; Kirurgisk og 
medisinsk utstyr og instrumenter; Éngangshansker for 
medisinske formål; Kateter; Ortopediske 
støttebandasjer; Ortopediske knebandasjer; 
Trakeostomituber; Kompresjonsplagg 

  Klasse 44   Medisinutlevering på apotek; Medisinsk screening; 
Medisinsk og farmasøytisk rådgivning; Medisinske 
informasjonstjenester via internett; Medisinske 
behandlingstjenester fra klinikker og sykehus; 
Medisinske testtjenester i forbindelse med diagnoser 
og behandling av sykdommer; Medisinske og kirurgiske 
tjenester; Medisinske tjenester innen diabetes; 
Medisinsk rådgivning for personer med 
funksjonsnedsettelser; Medisin- og helsepleietjenester; 
Medisinsk rådgivning; Medisinske evalueringstjenester; 
Medisinske tjenester; Medisinsk analyse for diagnoser 
og behandling av personer; Medisinske 
analysetjenester i forbindelse med behandling av 
personer; Medisinske rådgivning; Medisin- og 
omsorgstjenester for eldre 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299427 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201714639 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOR INGE LYSÅ, Gneisvegen 151, 9022 
KROKELVDALEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Trening og trim. 
  Klasse 43   Rådgivning i forbindelse med kokeoppskrifter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299429 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201803282 
(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: 
 NTNU Technology Transfer AS, Sem Sælands vei 14, 

7491 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

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

anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for 
landkjøretøyer); maskindeler; hydrauliske motorer; 
hydrauliske styringsanordninger; hydrauliske 
styringsanordninger for maskiner og motorer; 
hydrauliske turbiner; hydrofoil komponenter, hydrofoil 
vinger, hydrofoil rotorblader; elektriske generatorer; 
likestrømsgeneratorer; mobile elektriske 
kraftgeneratorer; veksel strømgeneratorer. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; dataprogramvare; software for 
simuleringsverktøy og flystyringsalgoritmer; monitorer 
for bruk til overvåkning av instrumenter og apparater på 
fartøyer; elektriske kontrollapparater og kontrolltavler; 
lanterner (signal); antenner; elektriske installasjoner for 
fjernstyring av operasjoner på fartøyer; elektriske 
kabler; koplingsenheter, lesere (databehandlingsutstyr); 
modemer, monitorer, audio- og 
videomottakerapparater; elektriske måleapparater og -
instrumenter; halvledere; farts- og hastighetsmålere for 
farkoster; nautiske apparater og instrumenter, herunder 
navigasjonsutstyr og -instrumenter; signalanordninger 
for skip og fartøyer; satellittnavigatorer; simulatorer for 
styring eller kjøring av båter; solceller og - batterier; 
spenningsregulatorer for farkoster; styreanordninger for 
farkoster; operative programmer, innregistrerte for 
datamaskiner, optisk fiber (ledetråder for lysstråler), 
optiske apparater og instrumenter; radarer, 
radioapparater for skip, sendeapparater for elektroniske 
signaler; fotoceller, elektriske kabler, trykte kretser; 
batterier; elektriske batterier; elektrisk batterisystem og 
utstyr for lagring og levering av elektrisitet til drift av 
båter. 

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller vannet; 
skip og skipsskrog, fartøy, båter og båtskrog; elektriske 
båter; elektriske hurtigbåter; hurtigbåter; foiler for båter 
og skip for bevegelsesdemping samt for økt fremdrift; 
propeller for båter; konstruksjonsdeler for båter; deler 
og tilbehør til forannevnte. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; salg av de ovennevnte varer i klassene 
7, 9 og 12, herunder via detalj- og engrosutsalgssteder, 
fysiske kataloger, eller gjennom elektroniske medier 
også inkludert via internett og elektroniske 
salgsplattformer. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design av skip, fartøy og båter; 
ingeniørtjenester og kvalitetskontroll vedrørende 
bygging av skip og fartøy; ingeniørtjenester i form av 
rådgivning angående tekniske installasjoner, 
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kommunikasjonsutstyr, datautstyr og datanettverk, 
navigasjonsutstyr og skipsradarer og audiovisuelt 
utstyr; design av software relatert til simuleringsverktøy 
og flystyringsalgoritmer; dataprogrammering for 
energiindustrien; design av maskiner, utstyr og 
instrumenter; designtjenester samt relatert rådgivning; 
design og utvikling av ny teknologi for andre; design og 
utvikling av programvare for energistyring; 
designrådgivning; designtjenester; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning innen kjemi, 
biologi og fysikk; forskning innen klimaendring; 
forskning innen reduksjon av karbonutslipp; forskning 
og utvikling innen bioteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med solceller og 
generering av elektrisitet; forsknings-, utviklings-, 
analyse-, og rådgivningstjenester innen teknikk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
industridesign; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med teknologisk forskning; klargjøring av 
rapporter i forbindelse med teknisk forskning; 
klargjøring av tekniske rapporter; programmering av 
programvare for energistyring; rådgivning i forbindelse 
med teknologiske tjenester innen kraft- og 
energiforsyning; rådgivning innen energieffektivitet; 
rådgivning innen teknologisk forskning; rådgivning 
innen teknologisk design; teknisk rådgivning innen 
energisparing og energieffektivitet; tekniske 
designtjenester i forbindelse med elektrisitetsverk; 
tekniske tjenester innen miljøteknologi; teknologisk 
analyse i forbindelse med energi- og kraftbehov for 
andre; utvikling av energi- og strømstyringssystemer; 
utvikle og vedlikeholde programmer, programvare og 
skytjenester; rådgivning innen dataprogrammering; 
rådgivning innen dataprogramvaredesign; rådgivning 
innen datasystemanalyse; rådgivning innen 
datasystemintegrering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299430 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201703020 
(220) Inndato: 2017.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOUNTACHÈ MANAGEMENT AS, c/o Reidar 
Goffeng, Skogstuveien 18 A, 1363 HØVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kyllingembryoer som skal benyttes som innsatsfaktor 

eller ingrediens i farmasøytiske, medisinske, 
veterinære preparater, hygieniske preparater for 
medisinske formål, dietetisk mat og stoffer for 
medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for 
spedbarn samt kosttilskudd for mennesker og dyr. 

  Klasse 31   Befruktede egg; befruktede og inkuberte egg; 
befruktede egg, frysetørket; befruktede og inkuberte 
egg, frysetørket. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299431 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201809084 
(220) Inndato: 2018.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ESPEN RØNNEBERG, C/O MATTS 
QVIDINGKÖPMANGATAN 27 B, 826 30, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Elektriske kjøretøyer; kjøretøy; sparkesykler. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 28   Sparkesykkel [leketøy]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299432 
(151) Reg.dato.: 2018.07.19 
(210) Søknadsnr.: 201803076 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SG ARMATUREN AS, Skytterheia 25, 4790 
LILLESAND, Norge 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299433 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201803069 
(220) Inndato: 2018.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IV BYGG AS, Inkognitogata 33, 0256 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299434 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201803089 
(220) Inndato: 2018.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CORNUCOPIA AS, Hasselhaugveien 32, 0851 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige ogkulturelle 
aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299435 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201803286 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PROMENADEN OSLO AS, Nedre Slottsgate 8, 0157 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; salg av og handel med, samt sammenstilling 
for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal 
kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, 
engrosutsalg, postordrekataloger, generelle 
handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en 
webside på et globalt datanettverk, av kjemiske 
produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og 
midler for herding og lodding, kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, 
bindemidler til industrielle formål, maling, fernisser, 
lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, 
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til 
sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle 
formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og 
veker for lys, farmasøytiske og veterinære preparater, 
hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, utstedelse av 
gavekort (penger), nettbanktjenester, rådgivning i 
finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299436 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201809331 
(220) Inndato: 2018.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EIRIK SOLBERG, AMMERUDVEIEN 29 D, 0958 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare. 
  Klasse 36   Investering i fast eiendom og forvaltningstjenester. 
  Klasse 41   Organisering og utførelse av konferanser, kongresser, 

konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299437 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201809330 
(220) Inndato: 2018.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ESSENS.NO AS, Pilestredet 17, 0164 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingssystemer; 
databehandlingprogrammer; dataprogrammer for 
databehandling; dataprogramvare for databehandling. 

  Klasse 35   Annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
annonsering for rekrutteringsformål; annonsering av 
forretningsnettsteder; annonsering i allmenn- og 
fagtidsskrifter; annonsering i magasiner, brosjyrer og 
aviser; annonsering på Internett for andre; annonsering 
vedrørende forretnings- eller boligeiendom; 
annonsering via mobilnettverk; annonsering for 
rekruttering av personale; online annonsering; on-line 
annonsering på datanettverk; informasjonstjenester 
vedrørende annonsering; betal per klikk annonsering; 
bedriftsrådgivning vedrørende annonsering; 
rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring; fremskaffelse av plass 
på nettsteder for annonsering av varer og tjenester; 
annonseringstjenester tilveiebragt via Internett; 
annonseringstjenester for andre; online annonserings- 
og markedsføringstjenester; bannerannonsering; 
internettannonsering; markedsføring av produkter; 
salgsfremmende markedsføring; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; markedsføring innen 
rammen for software publisering; målrettet 
markedsføring; rådgivning innen markedsføring; 
bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; 
markedsføringsrådgivning; markedsføringsbistand; 
markedsføringsbyråtjenester; 
markedsføringsinformasjon; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; kooperativ reklame- og 
markedsføringstjenester; design av 
markedsføringsmateriale; formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; web indeksering for 
kommersielle og markedsføringsformål; tilveiebringe 
forretnings- og markedsføringsinformasjon; 
databehandling; nyhetsklipping. 

  Klasse 42   Hosting av elektronisk minneplass på internett for 
annonsering av varer og tjenester; dataprogrammering 
for databehandling; opprettelse og utvikling av 
dataprogrammer for databehandling; utleie av 
databehandlingsprogrammer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; utleie og oppdatering av 
programvare for databehandling; programmering av 
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databehandlingsprogrammer; programvaretekniske 
tjenester for databehandlingsprogrammer; utvikling, 
programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; utleie av 
datamaskiner for databehandling; utvikling av systemer 
for databehandling; utvikling av programmer for 
databehandling; programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [EDB]; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
databehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299438 
(151) Reg.dato.: 2018.07.20 
(210) Søknadsnr.: 201803285 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PROMENADEN OSLO AS, Nedre Slottsgate 8, 0157 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; salg av og handel med, samt sammenstilling 
for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal 
kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, 
engrosutsalg, postordrekataloger, generelle 
handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en 
webside på et globalt datanettverk, av kjemiske 
produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og 
midler for herding og lodding, kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, 
bindemidler til industrielle formål, maling, fernisser, 
lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, 
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til 
sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle 
formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og 
veker for lys, farmasøytiske og veterinære preparater, 
hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, 
fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av 
disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus 
av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke- 
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, utstedelse av 
gavekort (penger), nettbanktjenester, rådgivning i 
finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299439 
(151) Reg.dato.: 2018.07.22 
(210) Søknadsnr.: 201803326 
(220) Inndato: 2018.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Max Burgers AB, Box 814, SE-97125 LULEÅ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 

tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 

spiselige oljer og fett. 
  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299440 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201802976 
(220) Inndato: 2018.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BJÖRNA ApS, Skovdalsvej 22, DK-8300 ODDER, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Larsen & Birkeholm A/S, Banegårdspladsen 1, 9. sal., 

DK-1570 KØBENHAVN V, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater til belysning; lamper.  
  Klasse 20   Puter; puter til stoler. 
  Klasse 24   Boligtekstiler; sengetøy; sengetepper; putetrekk; 

bordduker; servietter av tekstil; håndklær av 
tekstilmateriale; kluter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299441 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201716420 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENEAS GROUP HOLDING AS, Ole Steens gate 10, 
3015 DRAMMEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, 
forbruk, fakturering og forsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299442 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201716421 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENEAS GROUP HOLDING AS, Ole Steens gate 10, 
3015 DRAMMEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
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forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, 
forbruk, fakturering og forsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299443 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201716422 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENEAS GROUP HOLDING AS, Ole Steens gate 10, 
3015 DRAMMEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, 
forbruk, fakturering og forsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299444 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201716423 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENEAS GROUP HOLDING AS, Ole Steens gate 10, 
3015 DRAMMEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, 
forbruk, fakturering og forsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299445 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201716424 
(220) Inndato: 2017.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

VENI Energy Group Holding 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ENEAS GROUP HOLDING AS, Ole Steens gate 10, 
3015 DRAMMEN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 

Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, 
forbruk, fakturering og forsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299446 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201709082 
(220) Inndato: 2017.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENVATEC AS, Åsaveien 89 A, 3531 KROKKLEIVA, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Pumper for oppvarmingsinstallasjoner; Varmevekslere 

[maskindeler]. 
  Klasse 11   Ekspansjonstank for 

sentraloppvarmingsinstallasjoner; Elektriske 
varmetepper; Filtreringsapparater for vann; 
Forbrenningsanlegg; Fordampningsapparater; 
Friksjonstennere for gass; Fuktere for radiatorer for 
sentralvarmeanlegg; Installasjoner for oppvarming av 
vann; Kondensavledere for dampoppvarming, ikke 
automatiske; Luftrenseapparater og -maskiner; 
Oljebrennere; Opptenningsanordninger; 
Oppvarmingsapparater, elektriske; 
Oppvarmingsapparater for fast og flytende brensel eller 
gass; Radiatorer [oppvarming]; Radiatorlokk; 
Regulerings- og sikkerhetstilbehør for gassapparater; 
Reguleringsanordninger for vann- eller gassapparater 
og for vann- eller gassledninger; Renseapparater for 
olje; Rister for ildsteder; Rør [deler av 
sanitærinstallasjoner]; Solenergiovner; 
Solstrålesamlere [for oppvarming]; Tilførselsapparater 
for varmekjeler; Trykkvannsbeholdere; 
Vannfordelingsinstallasjoner; Vannkjeler, elektriske; 
Vannrørsinstallasjoner; Vannvarmere; 
Varmeakkumulatorer; Varmeelementer; 
Varmeinstallasjoner; Varmepumper; Varmevekslere; 
Varmtvannsbeholdere; Ventilasjonshetter.  

  Klasse 37   Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon 
og reparasjon av oppvarmingsutstyr; Isolering 
[bygging]; Kjeleflikking; Konsulentbistand ved 
byggingstjenester; Rørleggervirksomhet; Vedlikehold 
og reparasjon av brennere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299447 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201714657 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS, Sem Sælands 
vei 14, 7034 TRONDHEIM, Norge 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Avisingssystemer i form av atmosfæriske sensorer og 
styreenheter som er tilpasset for skrog, flyvinger og for 
rotorblader på ubemannede luftfartøyer; 
avisingssystemer for å hindre isdannelse under flyving; 
avisingsutstyr i form av elektriske varmesensorer 
tilpasset for skrog, flyvinger og for rotorblader på 
ubemannede luftfartøyer; kontrollpaneler og sensorer 
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for avsløring av mulig ising på ubemannede 
luftfartøyer; sensorsystemer for direkte varsling til 
ubemannede luftfartøyer om ising med påfølgende 
oppstart av avisingssystemer; digitale målere og 
automatiske styringsenheter; lufttemperaturfølere; 
termostater; sensorer, herunder temperatur-og 
luftfuktighetssensorer; termiske sensorer, brukt til 
måling av isdannelse og kommunikasjon med 
luftfartøyer for å sende ut og fange opp data; 
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; magnetiske databærere; opptaksplater; 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater.  

  Klasse 11   Installasjoner og apparatur for oppvarming; 
varmeapparater for avising av kjøretøyer; apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. 

  Klasse 12   Flyskrog og vinger for ubemannede luftfartøyer med 
integrerte sensorer og systemer for avising; kjøretøyer; 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann.  

  Klasse 37   Installasjon av avisingssystemer på ubemannede 
luftfartøyer; installasjon av avisingssystemer på 
kjøretøyer; avisingstjenester for fly; byggevirksomhet; 
installasjon av avisingssystemer i form av atmosfæriske 
sensorer og styreenheter som er tilpasset for skrog, 
flyvinger og for rotorblader på ubemannede luftfartøyer, 
avisingssystemer for å hindre isdannelse under flyving, 
avisingsutstyr i form av elektriske varmesensorer 
tilpasset for skrog, flyvinger og for rotorblader på 
ubemannede luftfartøyer, kontrollpaneler og sensorer 
for avsløring av mulig ising på ubemannede 
luftfartøyer, sensorsystemer for direkte varsling til 
ubemannede luftfartøyer om ising med påfølgende 
oppstart av avisingssystemer, digitale målere og 
automatiske styringsenheter, lufttemperaturfølere, 
termostater, sensorer, herunder temperatur- og 
luftfuktighetssensorer, termiske sensorer, brukt til 
måling av isdannelse og kommunikasjon med 
luftfartøyer for å sende ut og fange opp data, 
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, magnetiske databærere, opptaksplater, 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater, 
apparatur for oppvarming, varmeapparater for avising 
av kjøretøyer, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, 
ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
flyskrog og-vinger for ubemannede luftfartøyer med 
integrerte sensorer og systemer for avising; reparasjon 
av avisingssystemer i form av atmosfæriske sensorer 
og styreenheter som er tilpasset for skrog, flyvinger og 
for rotorblader på ubemannede luftfartøyer, 
avisingssystemer for å hindre isdannelse under flyving, 
avisingsutstyr i form av elektriske varmesensorer 
tilpasset for skrog, flyvinger og for rotorblader på 
ubemannede luftfartøyer, kontrollpaneler og sensorer 
for avsløring av mulig ising på ubemannede 
luftfartøyer, sensorsystemer for direkte varsling til 
ubemannede luftfartøyer om ising med påfølgende 
oppstart av avisingssystemer, digitale målere og 
automatiske styringsenheter, lufttemperaturfølere, 
termostater, sensorer, herunder temperatur- og 
luftfuktighetssensorer, termiske sensorer, brukt til 
måling av isdannelse og kommunikasjon med 

luftfartøyer for å sende ut og fange opp data, 
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, magnetiske databærere, opptaksplater, 
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, brannslukningsapparater, 
apparatur for oppvarming, varmeapparater for avising 
av kjøretøyer, apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, 
ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, 
flyskrog og -vinger for ubemannede luftfartøyer med 
integrerte sensorer og systemer for avising kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann. 

  Klasse 42   Design og utvikling av sensorer og styreenheter for 
bruk i forbindelse med avisingssystemer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299448 
(151) Reg.dato.: 2018.07.23 
(210) Søknadsnr.: 201803347 
(220) Inndato: 2018.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DEBERITZ DESIGN, Slemmestadveien 432, 1390 

VOLLEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299449 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201809660 
(220) Inndato: 2018.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PAZZING AS, Lysakervegen 7, 9014 TROMSØ, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame- og salgsfremmende tjenester; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
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salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
promotering av varer og tjenester for andre; 
promotering av varer og tjenester for andre på Internett; 
fremskaffelse av plass på nettsteder for annonsering av 
varer og tjenester; tilveiebringelse av en on-line 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; varemerkeposisjonering. 

  Klasse 38   Mobilkommunikasjonstjenester; trådløse 
mobiltelefontjenester; kommunikasjon med 
mobiltelefoner; tilgang til samtalelinjer, samtalerom og 
forum på internett, inkludert mobilt internett; 
telekommunikasjon; telekommunikasjon- og 
kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler 
på internett; telekommunikasjonstjenester via 
plattformer og portaler på internett og andre medier. 

  Klasse 41   Nettbaserte spilltjenester; tilveiebringelse av 
nettbasert underholdning i form av spilleturneringer, 
fantasisportsligaer og spilleshow; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til spill; tilrettelegging av 
spill og konkurranser via internett; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering og 
tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; 
tilveiebringelse av fasiliteter for fysisk utdanning, spill 
og idrett; spilltjenester tilbudt online; spilltjenester fra 
kommunikasjonsnettverk; spilltjenester fra datanettverk 
og globale kommunikasjonsnettverk; spilltjenester i 
form av kommunikasjon fra dataterminaler eller 
mobiltelefoner; tilveiebringelse av nettbasert 
underholdning i form av spilleshow; tilveiebringelse av 
nettbasert underholdning i form av spilleturneringer; 
elektroniske spilltjenester i form av et globalt 
kommunikasjonsnettverk; nettbaserte spilltjenester fra 
et datanettverk eller mobilnettverk; elektroniske 
spilltjenester i form av internett eller andre globale 
kommunikasjonsnettverk; nettbaserte spilltjenester fra 
et datanettverk for underholdnings- og videregående 
utdanningsformål; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon innen dataspillunderholdning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299450 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201809659 
(220) Inndato: 2018.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JANNE K SANDE MATHISEN, VESTLIVEIEN 3 C, 
0750 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Medisinske urteekstrakter for medisinske formål. 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning. 
  Klasse 32   Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-

alkoholholdige drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299451 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201809329 
(220) Inndato: 2018.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JETKIDS AS, Ullersmovegen 1, 2040 KLØFTA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Kofferter med hjul; kofferter og reisevesker. 
  Klasse 28   Leketøy for småbarn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299452 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201809666 
(220) Inndato: 2018.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GEIR OTTO ANDREASSEN, NYLENEVEIEN 35, 3132 

HUSØYSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   GPS [Global Positioning System] -sporings- og 
lokaliseringsenheter. 

  Klasse 12   El-sykler. 
  Klasse 18   Nøkkeletuier av lær eller lærimitasjon. 
  Klasse 20   Nøkkeltavler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299453 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201809668 
(220) Inndato: 2018.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORDMANNEN AS, Løkkemyrveien 2, 6517 

KRISTIANSUND N, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Hamburgerkjøtt; kyllingbrystfileter; bacon. 
  Klasse 30   Hamburgere [brød]; osteburger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299454 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201707564 
(220) Inndato: 2017.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2027.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbare applikasjoner, dataprogrammer og 

programvare relatert til dagligvarehandel, herunder 
programvare for bonus- og kundelojalitetsprogrammer.

  Klasse 16   Trykksaker;  Programvare og 
databehandlingsprogrammer i trykt form; flygeblader; 
nyhetsbrev; Papir, papp; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater).  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; PR-
virksomhet; salgsfremmende tjenester; salgskampanjer 
i butikk eller i andre utsalgssteder og gjennom 
elektroniske medier; organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; markedsstudier og 
undersøkelser; spredning av reklameannonser; 
utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av 
reklamemateriell, flygeblad og vareprøver; 
Administrasjon av lojalitetsprogrammer for forbrukere; 
Administrasjon av lojalitetsprogrammer, 
bonusprogrammer og kundefordelsprogrammer; 
Administrasjon av lojalitetsprogrammer inkludert 
rabatter eller bonuser; Organisering og administrasjon 
av kundelojalitetsprogrammer; Organisering, drift og 
tilsyn av lojalitets- og bonusprogrammer; Organisering, 
drift og tilsyn av salg og salgsfremmende 
bonusprogrammer; salgsfremmende kampanjer 
gjennom kundelojalitetsprogrammer; ledelse av 
handelsvirksomhet, import, eksport og salg av 
dagligvarer; rådgivning om reklame og om 
organisasjons og forretningsledelse og om 
forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av 
avtale om anskaffelse og salg av varer samt 
sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg 
av matvarer; administrasjon av dagligvarehandel; 
annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; salg av papir, papp og 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, nemlig servietter, engangsservice, 
partyartikler, innpakningspapir, og papirposer, 
gaveinnpakningspapir, magasiner, selskapshatter av 
papir, tidsskrifter, aviser, plastemballasje, klebemidler 
for papirvarer og for husholdningsbruk, skurekluter, 
skuresvamper, sprøyteposer for dekorering, 
kundeveiledning ved salg av dagligvarer og 
faghandelsvarer i klasse 1-34; salg av mat; salg av 
barberhøvler og -blader; salg av lyspærer og lysrør; 
salg av tobakk, snus, sigaretter og sigarer, av artikler 
for røkere, av fyrstikker; salg av vitaminpreparater, av 
naturmidler og helsekost, av telekort, av toalett- og 
tørkepapir, bakepapir og matpapir, trykksaker, 
materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, av plastemballasje (ikke opptatt i 

andre klasser); salg av matvarer, husholdningsartikler, 
parfymeriprodukter; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, 
kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og 
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og 
melkeprodukter, spiselige oljer og fett; salg av kaffe, te, 
kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel 
og næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer,konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; 
salg av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter 
samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, 
friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige 
planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; salg av 
tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av 
husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og 
svamper, børster (ikke malepensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,hårvann, 
tannpussemidler.  

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; Innsamling og innløsning av 
bonuspoeng i et kundefordelsprogram; Innsamling og 
innløsning av bonuspoeng mellom flere partnere fra 
forskjellige bransjer (krysslojalitetsordning); 
Tilveiebringelse av kontanter og andre utbetalinger ved 
kredittkortbruk som del av et kundelojalitetsprogram; 
Utstedelse av verdibevis som belønning for 
kundelojalitet; Utstedelse av elektroniske betalingskort i 
forbindelse med bonus- og premieringsordninger; 
behandling av betalinger i forbindelse 
lojalitetskuponger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299455 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201711451 
(220) Inndato: 2017.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Campadre Scandinavia AB, Sankt Göransgatan 63, 
SE-11238 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

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

engroshandel, herunder salg online og på internett av 
blekemidler og andre midler for klesvask, midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, 
håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, 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, kompaktdisketter, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte 
apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner, 
dataprogramvare, brannslukningsapparater, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, fyrverkerisaker, edle 
metaller og deres legeringer, edle og halvedle stener, 
ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, 
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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, lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer, halsbånd, lenker og 
klær for dyr, møbler, speil, billedrammer, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
beholdere, ikke av metall, for lagring eller transport, 
husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere, 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), 
gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen 
og keramikk, telt og presenninger, nett, seil, markiser 
av tekstil eller syntetisk materiale, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, lintøy, gardiner 
av tekstil eller plast, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger 
og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, 
strikkepinner og nåler, kunstige blomster, 
hårdekorasjoner, kunstig hår, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, gymnastikk- og 
sportsartikler, juletrepynt, videospillapparater, reiser, 
midlertidig innlosjering, billetter til 
underholdningsarrangement, billetter til 
sportsarrangementer,  parfyme, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann,  body lotions, tannpussemidler, 
klokker, solbriller, briller, lommebøker, nøkkelringer, 
ryggsekker, støvsugere, karafler, dørstoppere, 
glassunderlag, veggur, fat, tallerkener, kakefat, 
anretningsfat, lamper, lykter, lommelykter, kurver, 
batterier, låser, sykkellåser, hjelmer, sykler og 
tilhørende utstyr, isbøtter, soveposer, nattbord, 
hoverboards, bøtter, vesker for hoverboards, leketøy 
for dyr, babymonitorer, drømmemaskiner, sensorer, 
luftfuktere, monitorer, kamera, videokamera, 
toalettbørster, senger for kjæledyr, lysestaker, 
ventilatorer, kaffebryggere, kaffemaskiner, kasseroller, 
stekepanner, kniver, bestikk, lommekniver, vinåpnere, 
rengjøringstabletter, avkalkningstabletter, toastjern, 
toastgrill, vakumpakkere, friteringsmaskiner, 
brødristere, strykejern, vannkokere, blendere, 
støvsugerposer, rengjøringskit for kaffemaskiner, 
spaghettikuttere, elektroniske slowcookere, gulvvifter, 
kjøkkenmaskiner, stavmiksere, grill,  ismaskiner, sous 
vide, dampkokeapparater, bordgrill, flaskekjølere, 
mandolinpresse, vannkanner, bakeformer, fruktkurver, 
champagnekjølere, kakeformer, brødposer, 
glassunderlag, grønnsakskuttere, batterier, 
snacksskåler, salt og pepperkvern, knivtmagneter, 
brødbokser, serveringsbrikker, serveringsfat, 
telysholdere,  lyslykter, puter, matter, dørmatter, 
batterier, minnekort, USB-sticks, skall, futteraler, 
mapper og etuier for telefoner, tabletter og 
datamaskiner, høyttalere, høretelefoner, øretelefoner, 
høretelefonluer, høretelefonpannebånd, 
reiseadataptorer, docking stasjoner, yogamatter, 
gymballer, sportsarmbånd, goggles og 
treningshansker. 

  Klasse 39   Transport; Innpakning og lagring av varer; 
Organisering av reiser; reisereservasjon; organisering 
og booking av turer. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; Midlertidig 
innlosjering; reservasjon og booking av midlertidig 
innlosjering; reservasjon til bevertnings- og spisesteder; 
utleie av lokaler til selskapsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299456 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201803316 
(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: 
 VIGNITA AS, Skolealleen 2, 2166 OPPAKER, Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  ,  Markedsføring av arrangementer ,  
Prissammenligningstjenester ,  Betal per klikk 
annonsering ,  Planlegging av avtaler [kontortjenester] , 
Reklameoppslag ,  Bokføring ,  Regnskapskontroll ,  
Reklamevirksomhet ,  Bedriftsledelse ,  
Rasjonaliseringseksperttjenester ,  Auksjonssalg ,  
Forretningsevaluering ,  Etterforskning for forretninger ,  
Rådgivningstjeneste for forretningsledelse ,  Faglige 
konsultasjoner om forretninger ,  Personellrekruttering ,  
Fremskaffelse av forretningsinformasjon via en 
webside ,  Arbeidsformidling ,  
Forretningsinformasjoner ,  Gallupundersøkelse ,  
Fakturering ,  Markedsføring ,  Websidetrafikk 
optimalisering ,  Market intelligence-tjenester ,  Online 
detaljhandelstjenester for nedlastbar og 
forhåndsinnspilt musikk og filmer ,  
Bedriftsopplysninger ,  Konsultasjoner i 
personalspørsmål ,  Public relation [pr-virksomhet] ,  
Utarbeidelse av lønningslister ,  
Forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering. Markedsføring 
av arrangementer; prissammenligningstjenester; betal 
per klikk annonsering; planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; reklameoppslag; bokføring; 
regnskapskontroll; reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 
rasjonaliseringseksperttjenester; auksjonssalg; 
forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; faglige 
konsultasjoner om forretninger; personellrekruttering; 
fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside; 
arbeidsformidling; forretningsinformasjoner; 
gallupundersøkelse; fakturering; markedsføring; 
websidetrafikk optimalisering; market intelligence-
tjenester; online detaljhandelstjenester for nedlastbar 
og forhåndsinnspilt musikk og filmer; 
bedriftsopplysninger; konsultasjoner i 
personalspørsmål; public relation [pr-virksomhet]; 
utarbeidelse av lønningslister; 
forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.,  Tilrettelegging og utførelse av 
konkurranser [utdanning eller underholdning] ,  
Tilrettelegging og utførelse av læreprogrammer ,  
Veiledning [utdanning og opplæring] ,  Organisering og 
ledelse av konferanser ,  Organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål ,  Arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer ,  Tilveiebringelse av on-
line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare] ,  
Oversettelsesvirksomhet ,  Arrangering og ledelse av 
konserter ,  Privatundervisning ,  Arrangering og 
ledelse av personlige utdanningsforum ,  Tilveiebringe 
tv-programmer, ikke nedlastbare, via video-on-
demandtjenester ,  Voksenundervisning ,  
Tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur ,  Tilrettelegging og 
utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], 



registrerte varemerker 2018.07.30 - nr 31/18

22 
 

kongresser, akademiske seminarer, 
fjernundervisningskurs og utstillinger for kulturelle 
formål ,  Handelsutdanningstjenester ,  Akademier 
[utdanning] ,  Organisering av konkurranser [utdanning 
eller underholdning] ,  Korrespondansekurs ,  
Bokbussvirksomhet ,  Eksaminasjonsvirksomhet ,  
Organisering og ledelse av seminarer ,  
Undervisningstjenester tilveiebragt av skoler ,  
Tilrettelegging og utførelse av skoleklasser ,  
Tilrettelegging og utførelse av forelesninger ,  
Tilrettelegging og utførelse av møter innen 
utdanningssektoren ,  Tilrettelegging og utførelse av 
arbeidsgrupper, opplæringsprogrammer, seminarer og 
konferanser ,  Tilrettelegging av spill og konkurranser 
via internett ,  Oppføring av forestillinger [live] ,  
Organisering og ledelse av symposium ,  Publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter on-line ,  Personlig 
trener [mosjon og trim] ,  Fremskaffelse av online 
musikk, ikke nedlastbare ,  Fremskaffelse av online 
video, ikke nedlastbare ,  Veiledning ,  
Opplæringstjenester tilveiebrakt av simulatorer ,  
Tilveiebringe filmer, ikke nedlastbare, via video-on-
demandtjenester ,  Tilrettelegging av utstillinger, 
kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og 
underholdningsformål ,  Akademiske 
utdanningstjenester ,  Voksenopplæring ,  
Tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs ,  
Utgivelse av bøker ,  Organisering og ledelse av 
kongresser ,  Booking av seter for kulturelle 
arrangementer ,  Dubbetjenester ,  Elektronisk setting 
[for trykking] ,  Teksting [for film og fjernsyn] ,  
Tolketjenster ,  Helseklubbinstruktør ,  Tilrettelegging 
og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, 
kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper ,  Tilrettelegging og utførelse av 
konvensjoner ,  Tilrettelegging og utførelse av 
dagskolekurs for voksne ,  Lyd- og 
videoinnspillingstjenester ,  Handelsutdanningstjenester 
,  Organisering og ledelse av kollokvium ,  Informasjon 
vedrørende utdannelse ,  Praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon] ,  Kostskoler ,  Mikrofilming ,  
Kroppsøvning. Tilrettelegging og utførelse av 
konkurranser [utdanning eller underholdning]; 
tilrettelegging og utførelse av læreprogrammer; 
veiledning [utdanning og opplæring]; organisering og 
ledelse av konferanser; organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; arrangering og ledelse 
av praktiske seminarer; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
oversettelsesvirksomhet; arrangering og ledelse av 
konserter; privatundervisning; arrangering og ledelse 
av personlige utdanningsforum; tilveiebringe tv-
programmer, ikke nedlastbare, via video-on-
demandtjenester; voksenundervisning; tilrettelegging 
og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett 
og kultur; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, akademiske 
seminarer, fjernundervisningskurs og utstillinger for 
kulturelle formål; handelsutdanningstjenester; 
akademier [utdanning]; organisering av konkurranser 
[utdanning eller underholdning]; korrespondansekurs; 
bokbussvirksomhet; eksaminasjonsvirksomhet; 
organisering og ledelse av seminarer; 
undervisningstjenester tilveiebragt av skoler; 
tilrettelegging og utførelse av skoleklasser; 
tilrettelegging og utførelse av forelesninger; 
tilrettelegging og utførelse av møter innen 
utdanningssektoren; tilrettelegging og utførelse av 
arbeidsgrupper, opplæringsprogrammer, seminarer og 
konferanser; tilrettelegging av spill og konkurranser via 
internett; oppføring av forestillinger [live]; organisering 
og ledelse av symposium; publisering av elektroniske 
bøker og tidsskrifter on-line; personlig trener [mosjon 
og trim]; fremskaffelse av online musikk, ikke 
nedlastbare; fremskaffelse av online video, ikke 
nedlastbare; veiledning; opplæringstjenester 
tilveiebrakt av simulatorer; tilveiebringe filmer, ikke 
nedlastbare, via video-ondemandtjenester; 
tilrettelegging av utstillinger, kongresser, seminarer og 

konferanser for kulturelle og underholdningsformål; 
akademiske utdanningstjenester; voksenopplæring; 
tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; utgivelse 
av bøker; organisering og ledelse av kongresser; 
booking av seter for kulturelle arrangementer; 
dubbetjenester; elektronisk setting [for trykking]; 
teksting [for film og fjernsyn]; tolketjenster; 
helseklubbinstruktør; tilrettelegging og utførelse av 
akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
konvensjoner; tilrettelegging og utførelse av 
dagskolekurs for voksne; lyd- og 
videoinnspillingstjenester; handelsutdanningstjenester; 
organisering og ledelse av kollokvium; informasjon 
vedrørende utdannelse; praktisk opplæring [ved 
demonstrasjon]; kostskoler; mikrofilming; kroppsøvning. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer.,  Design, vedlikehold, utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare ,  Design av 
computersystemer ,  Installasjon av dataprogrammer ,  
Konvertering av dataprogrammer og data, andre enn 
fysisk konvertering ,  Datakrypteringstjenester ,  Design 
og hosting for nettportaler ,  Analysering av 
datasystemer ,  Nettskytjenester ,  Kvalitetskontroll ,  
Rådgivningstjenester innen it ,  Opprette og designe 
nettsidebaserte registre med informasjon, for andre 
[ITtjenester] ,  Programmering av programvare for 
internettplattformer ,  Databasedesign og -utvikling ,  
Programmering for datamaskiner ,  Opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre ,  Fremskaffelse av 
søkemoterer for internettet ,  Datasikkerhetstjnester 
[konsultasjon] ,  Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise] 
,  Utarbeidelse av dataprogrammer ,  Konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media ,  
Konsulenttjenester innen dataprogramvare ,  Leie av 
webserver ,  Driftstjenester for servere ,  Design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare. Design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; design av computersystemer; 
installasjon av dataprogrammer; konvertering av 
dataprogrammer og data, andre enn fysisk 
konvertering; datakrypteringstjenester; design og 
hosting for nettportaler; analysering av datasystemer; 
nettskytjenester; kvalitetskontroll; rådgivningstjenester 
innen it; opprette og designe nettsidebaserte registre 
med informasjon, for andre [it-tjenester]; 
programmering av programvare for internettplattformer; 
databasedesign og -utvikling; programmering for 
datamaskiner; opprettelse og vedlikehold av websider 
for andre; fremskaffelse av søkemoterer for internettet; 
datasikkerhetstjnester [konsultasjon]; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; utarbeidelse av 
dataprogrammer; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; leie av 
webserver; driftstjenester for servere; design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299457 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(300) Søknadsprioritet 2017.09.29, US, 87/628,871 
(210) Søknadsnr.: 201803360 
(220) Inndato: 2018.03.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, Suite 100, 
US-WA98052 REDMOND, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datahardware og dataperiferiutstyr; datahardware og 
software for oppsett og konfigurering av LAN-nettverk; 
datahardware og software for oppsett av nettsky og 
skybasert computing; datahardware og software for 
trådløs kommunikasjon i form av trådløs 
innholdslevering; antenner; antenner for trådløse 
kommunikasjonsapparater; kommunikasjonsantenner; 
satellittantenner; antennesystemer og 
antenneterminaler bestående hovedsakelig av 
elektroniske kretssystemer, materiale for tuning, 
elektriske grensesnitt og temperatursensorer, for 
satellittkommunikasjon; antenne- og elektroniske 
kommunikasjonssystemer bestående av inkorporert 
datahardware og software for overføring av data 
mellom to punkter; satellittantenne-
posisjoneringssystemer; utstyr og apparater for 
antenne- og elektroniske kommunikasjonssystemer, 
nemlig mottakere, sendere, prosessorer, 
parabolantenner, og kommunikasjonsapparater til å 
sende og/eller motta kommunikasjon fra mellom faste 
eller mobile plattformer og satellitter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299458 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201803308 
(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: 
 RA SERVICE AS, Bryggegata 16, 0250 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet; bistand ved ledelse av 
bedrifter. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
kapitalinvesteringer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 

(111) Reg.nr.: 299459 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201804700 
(220) Inndato: 2018.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SEARIS AS, c/o DIGS AS Olav Tryggvasons gate 30, 

7011 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

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

Dataprogramvare; Applikasjonsprogramvare; 
Applikasjoner, nedlastbare; Dataprogrammer og 
programvare; Dataprogramvare som muliggjør søk 
etter data; Dataprogramvareplattformer; 
Dataprogramvareprodukter; Dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk og 
Internett; Dataprogramvare for synkronisering av data 
mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner og 
vertsmaskiner; Dataprogrammer for databehandling; 
Dataprogramvare for databehandling; 
Dataprogramvare for å automatisere datalagring; 
Dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk, globale datanettverk og 
Internett; Dataprogramvare for forretningsformål; 
Dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
Dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser og Internett; Nedlastbar dataprogramvare; 
Interaktiv dataprogramvare; Nedlastbar 
dataprogramvare for fjernovervåkning og analyse 

  Klasse 42   Softwaretjenester [saas]; Utvikling av 
dataprogramvare; Teknisk støtte for dataprogramvare; 
Forsknings- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; Oppdatering av dataprogrammer; 
Installasjon av dataprogrammer; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med utleie av 
dataprogramvare; Forskning i forbindelse med utvikling 
av dataprogrammer og programvare; Utvikling av 
dataprogramvareløsninger; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Rådgivningstjenester i forbindelse 
med dataprogramvare; Utvikling og vedlikehold av 
dataprogramvare; Utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; Utleie og vedlikehold av 
dataprogramvare 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299460 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201808593 
(220) Inndato: 2018.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ATTÅTNÆRING AS, Kvenildmyra 2, 7093 TILLER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Nøtt- og frøbaserte snackbarer. 
  Klasse 30   Müsli-snacks; kornbasert snacks. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 299461 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201808714 
(220) Inndato: 2018.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

DUOK - Drift-Utvikling-
Omstilling-Kriseledelse 

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

 FRODE DALE, ANNA ROGSTADS VEI 49, 0592 
OSLO, Norge 
TOR-RUNE RAABYE, PRESTEGÅRDSVEIEN 1 A, 
1369 STABEKK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelses- og rådgivningstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299463 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201803031 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fagerhults Belysning AB, SE-56680 HABO, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater for belysning inkludert elektriske 
belysningsarmaturer for privat, offentlige og industrielle 
miljø; apparater og anlegg for belysning, spesielt 
vialysdioder (LED-dioder); strålekastere; LED-lamper; 
alle slags belysnings-anordninger og lamper med LED; 
lysrør; lanterner for belysning; 
elektriskebelysningsapparater; vegglamper for 
belysning; belysningsnett; komponenterfor elektrisk lys; 
lampearmaturer, deler og tilbehør til nevnte varer 
opptatti klassen; blendebeskyttelse for 
belysningsarmaturer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299464 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(210) Søknadsnr.: 201714633 
(220) Inndato: 2017.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEARIS AS, c/o DIGS AS, Olav Tryggvasons gate 30, 
7011 TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 

gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299465 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201803003 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope 
Street, US-CA92708 FOUNTAIN VALLEY, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Hodetelefoner, hodetelefoner med in-line mikrofon, 
trådløse hodetelefoner, headsets til bruk med 
computere og relaterte produkter, nemlig, avtakbar 
mikrofon, mikrofonstøpsel, øretelefoner, øretelefoner 
med in-line mikrofon, trådløse øretelefoner, 
øretelefonputer, lydkabel, splitterkabel, kabelforlenger 
og oppbevaringsnett for headsets; musematter; tomme 
USB flash-stasjoner; solid-state-stasjoner for 
datalagringsutstyr; bæreetui for headsets; USB 
maskinvare, nemlig, audiokontrollere og USB holdere; 
batteriladere, elektriske ladekabler, ladeholdere og 
stasjoner for spillkontroller; nedlastbar programvare for 
spillkonsoller; minnemoduler for computere og 
spillsystemer; mikrofoner og utstyr, nemlig 
mikrofonkabler og –holdere. 

  Klasse 28   Spillheadsets til bruk ved videospill; video- og mobil 
computerspillkonsoller og utstyr, nemlig, spillkontrollere 
og fjernstyrte interaktive spillkontrollere, innebefattende 
styrestikker; holdere for elektroniske spill apparater, 
nemlig, videospillkonsoller; briller for videospill og 
batteriladere og holdere for elektroniske spillapparater, 
nemlig, briller for videospill; videspillkontrollere, nemlig, 
keyboard og mus for spill. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299466 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201803002 
(220) Inndato: 2018.03.01 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope 
Street, US-CA92708 FOUNTAIN VALLEY, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Hodetelefoner, hodetelefoner med in-line mikrofon, 
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trådløse hodetelefoner, headsets til bruk med 
computere og relaterte produkter, nemlig, avtakbar 
mikrofon, mikrofonstøpsel, øretelefoner, øretelefoner 
med in-line mikrofon, trådløse øretelefoner, 
øretelefonputer, lydkabel, splitterkabel, kabelforlenger 
og oppbevaringsnett for headsets; musematter; tomme 
USB flash-stasjoner; solid-state-stasjoner for 
datalagringsutstyr; bæreetui for headsets; USB 
maskinvare, nemlig, audiokontrollere og USB holdere; 
batteriladere, elektriske ladekabler, ladeholdere og 
stasjoner for spillkontroller; nedlastbar programvare for 
spillkonsoller; minnemoduler for computere og 
spillsystemer; mikrofoner og utstyr, nemlig 
mikrofonkabler og –holdere. 

  Klasse 28   Spillheadsets til bruk ved videospill; video- og mobil 
computerspillkonsoller og utstyr, nemlig, spillkontrollere 
og fjernstyrte interaktive spillkontrollere, innebefattende 
styrestikker; holdere for elektroniske spill apparater, 
nemlig, videospillkonsoller; briller for videospill og 
batteriladere og holdere for elektroniske spillapparater, 
nemlig, briller for videospill; videspillkontrollere, nemlig, 
keyboard og mus for spill. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299467 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201800859 
(220) Inndato: 2018.01.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INGRAPHIC AS, Bjerkehageveien 13A, 1405 
LANGHUS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   databehandlingsutstyr, datamaskiner; 

dataprogramvare. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

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

  Klasse 45   Lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 
Lisensiering av dataprogramvare og industrielt 
rettsvern [juridiske tjenester]; Rådgivning i forbindelse 
med lisensiering av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299468 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201605085 
(220) Inndato: 2016.04.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 E&P Information Management Association (EPIM), 

Postboks 8016 Forus, 4068 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

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

dataprogrammer; dataprogrammer for tilgang til online 
databaser; elektroniske publikasjoner (nedlastbare). 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; innsamling og systematisering av 
informasjon for bruk i databaser. 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; praktisk opplæring; 
arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online elektroniske 
publikasjoner. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design av computersystemer; 
programmering for datamaskiner; implementering av 
dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av 
dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; konsulentbistand vedrørende 
datamaskiner og dataprogrammer; utleie av webserver; 
softwaretjenester [SaaS]; industriell analyse og 
forskning; utarbeidelse av rapporter i forbindelse med 
utvinning av olje og gass. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; lisensiering av dataprogramvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299469 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201803283 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PROMENADEN MANAGEMENT AS, Nedre Slottsgate 

8, 0157 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse 
og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; salg av og handel med, samt sammenstilling 
for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal 
kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, 
engrosutsalg, postordrekataloger, generelle 
handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en 
webside på et globalt datanettverk, av kjemiske 
produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske 
formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, 
gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og 
midler for herding og lodding, kjemiske produkter for 
konservering av næringsmidler, garvestoffer, 
bindemidler til industrielle formål, maling, fernisser, 
lakker, rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, 
midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til 
sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, 
hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle 
formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel 
(herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og 
veker for lys, farmasøytiske og veterinære preparater, 
hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske 
stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, 
plaster og forbindingsstoffer, materiale til 
tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, 
fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av 
disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus 
av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke- 
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
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(isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), 
malmer, maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt 
for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for 
overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), 
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), 
rugemaskiner, håndverktøy og redskaper (manuelt 
drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og 
stikkvåpen, barberkniver, - høvler og -maskiner, 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning, 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, 
grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, 
odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, 
ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, 
skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, 
fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og 
varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle 
stener, ur og kronometriske instrumenter, 
musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 
materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre 
klasser), trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, 
gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse 
materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast 
som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), lær 
og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer 
(ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for bygnings- 
og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, 
transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av 
metall), møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i 
andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, 
horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, 
perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse 
materialer, eller av plast, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og 
svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for 
børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, 
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til 
bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke 
opptatt i andre klasser), tau, reip, hyssing, nett, telt, 
presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), 
materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), 
ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for 
tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i 
andre klasser, senge- og bordtepper, klær, fottøy, 
hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og 
synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikk- og 
sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, 
kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 

tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av 
korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, 
eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre 
klasser, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og 
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til 
dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre 
ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, 
saft og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for 
røkere, fyrstikker; demonstrasjon av varer; arrangering 
og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, 
kommersielle formål eller handelsformål; arrangering 
og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon 
vedrørende salg av varer; tilby forretningsinformasjon 
eller kommersiell informasjon, markedsstudier og -
undersøkelser, kost-nytte-analyser, 
forretningsledelsesassistanse, vurderinger og 
evalueringer av forretninger og foretak, 
konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse 
og forretningsorganisering, forretningssøk, 
forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon 
vedrørende franchisetakere og lisenstakere; 
rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og 
varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av 
butikkvinduer, eksport- og importagenturer, 
konsulentbistand i forretningssaker, 
konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, 
markedsstudier, markedsundersøkelser, 
personellrekruttering, presentasjon av varer i 
kommunikasjonsmedier for detaljsalg, 
prissammenligningstjenester, 
rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, 
regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, 
salgsfremmende tjenester (for tredjemann), 
tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av 
reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk 
planlegging og økonomiske beregninger; alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, 
eiendomsomsetning, faktoringselskaper, 
finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), 
finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, 
kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, utstedelse av 
gavekort (penger), nettbanktjenester, rådgivning i 
finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de 
forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en 
database, kabelmedia eller via internett. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Reg.nr.: 299470 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2017.03.02, CA, 1825541 
(210) Søknadsnr.: 201711505 
(220) Inndato: 2017.09.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.09.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, US-CA94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Konsultasjons-, rådgivnings-, analyse- og 
bistandstjenester med hensyn til regnskapsføring og 
skatter og avgifter for personer og små virksomheter; 
konsultasjons- og rådgivningstjenester innen 
regnskapsføring og skatter og avgifter for personer og 
små virksomheter, inkludert skatteberegning, 
skatteplanlegging, forberedelse av selvangivelser, 
skattefradrag, skatteforvaltning, forberedelse av 
selvangivelsesskjemaer,  og innsending av 
selvangivelse; tilveiebringelse av informasjon og 
rådgivning om skatt og forvaltning av 
skatteforberedelser; tilveiebringelse av informasjon 
vedrørende regnskap, skatter, skatteberegning, 
skatteplanlegging, forberedelse av selvangivelse, 
skatterefusjon, skatteforvaltning, forberedelse av 
selvangivelsesskjemaer, og innsending av 
selvangivelser for personer og små bedrifter; 
tilveiebringelse av skattemessige analyser og 
beregninger i form av regnskapsføring og vurderinger 
for personer og små bedrifter, planlegging, 
forberedelse og innsendingstjenester; tilveiebringelse 
av råd, analyse, nyheter og meninger til forbrukere 
innen forberedelse av selvangivelse og 
skatteplanlegging; tilveiebringelse av skatteberegning, 
planlegging, forberedelse og innsendingstjenester; 
elektroniske skatteinnsendingstjenester; konsultasjon-, 
rådgivnings, analyse- og bistandstjenester med hensyn 
til aggregering av lønns-, rente-, utbytte- og annen 
inntekts- og utgiftsinformasjon fra en rekke kilder for 
skattemessige formål; konsultasjons-, rådgivnings-, 
analyse- og assistansetjenester med hensyn til 
organisering, sporing og rapportering av 
fradragsberettigede utgifter. 

  Klasse 36   Konsultasjons-, rådgivnings, analyse- og 
bistandstjenester med hensyn til forvaltning av 
skatteinnbetaling; tilveiebringelse av analyser og 
beregning av skattebetalinger; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende forvaltning av skattebetaling; 
online banktjenester som gjør det mulig for brukere å 
direkte deponere skatterefusjon til kontoer hos 
finansinstitusjoner; debetkonto- og 
refusjonskontotjenester for betaling og deponering av 
skatterefusjoner; transaksjonsbehandlingstjenester for 
finansielle institusjoner og forbrukere, nemlig 
behandling av debetkorttransaksjoner og 
skatterefusjoner; transaksjonsbehandlingstjenester 
relatert til innbetaling av skatterefusjoner; tjenester 
omfattende saldo og kontooppfølging (account 
tracking) av online debet, forhåndsbetalte, 
oppladbare/påfyllbare verdikort/pengekort tilgjengelig 
via sikre internetbankplattformer; tilveiebringe online 
finansielle kalkulatorer; tilveiebringe en nettside med 
online lenker til andres nettsider innen finansiell 
informasjon relatert til subsidier til medisinsk 
behandling; økonomistyringstjenester via globale 
datanettverk; online refinansiering av studielån og 
andre gjeldsforpliktelser; sette forbrukerne i forbindelse 
med tilbud som gir lavere renter og gebyrer; 
tilveiebringe online tjenester for å optimalisere renter og
gebyrer for finanskontoer og  kortkontoer; tilveiebringe 
informasjon til forbrukerne innen økonomistyring for 
personer og småbedrifter; sette forbrukerne i 

forbindelse med tilbud for finansielle tjenester; 
tilveiebringe informasjon til forbrukere informasjon til 
forbrukere og små bedrifter om å optimalisere renter og 
gebyrer for finanskontoer og kortkontoer; tjenester 
omfattende utregning og modellering av finansiell 
risiko; tilveiebringe gi finansiell historikk, 
betalingshistorikk, lån og gjeldsbelastningsinformasjon 
til forbrukerne; tilveiebringe innsikt til forbrukere 
hvordan de er sammenlignet med andre som dem 
innen finans, finansielle investeringer, finansielle 
vurderinger og verdsettelser og de finansielle og 
økonomiske aspektene ved pensjonering; tilveiebringe 
aggregerte og anonymiserte finansielle og økonomiske 
data til andre for økonomisk og finansielle 
trendanalyser; tilveiebringe finansielle dataanalyser  Gir 
økonomisk data analyse og finansiell og  økonomisk 
rådgivning; tilveiebringe automatiserte anbefalinger om 
valg av finansielle tjenester; tilveiebringe informasjon 
om optimalisering av renter og minimering av gebyrer 
for finans- og kortbaserte kontoer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299471 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(210) Søknadsnr.: 201802703 
(220) Inndato: 2018.02.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Strawberry Group AS, Frederik Stangs gate 22-24, 
0264 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Ro Sommernes Advokatfirma DA, Postboks 1983 Vika, 

0125 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; 
boligformidling [leiligheter]; eiendomsomsetning; 
finansiell virksomhet; finansieringsvurdering [forsikring, 
bank, fast eiendom]; fondsinvestering; 
fondsopprettelse; forvaltning av formuer; investering i 
fond; kapitalinvesteringer; kausjon [garanti]; lån mot 
sikkerhet; lånefinansiering; oppbygging av kapitalfond; 
salg av eiendom ("omsetning"); taksering av fast 
eiendom; utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast 
eiendom); utleie av landbrukseiendommer; utlån mot 
pant i fast eiendom. 

  Klasse 39   Bærertjenester [bagasje]; organisering av reiser; 
passasjertransport; plassreservering [transport]; 
reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing 
[turisme]; transport av reisende; transportvirksomhet; 
innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; 
utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt. 

  Klasse 41   Arrangering av matfestivaler; arrangering og ledelse 
av konserter; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; artistopptredener; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; diskotektjenester; dj-
tjenester; drift av fritidsanlegg; drift av golfbaner; drift av 
sportsinstallasjoner; dyreparktjenester; ferieleirtjenester 
[underholdning]; filmfremvisning; forlystelsesparker; 
fornøyelsesparker; fysisk trening; 
helseklubbvirksomhet; karaoketjenester; kasino [spille] 
virksomhet; klubbvirksomhet [underholdning eller 
utdannelse]; nattklubber; oppføring av forestillinger 
[live]; organisering av fester [underholdning]; 
organisering av konkurranser (utdanning eller 
underholdning); organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; rekreasjonsinformasjon; sceneoppførelser; 
showoppsetninger; spillehaller; teateroppsetninger; 
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet; 
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utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.  

  Klasse 43   Bartjenester; bevertning og tilbringing av mat og 
drikke; midlertidig innlosjering; catering; drift av 
campingplasser; dyrepensjonater; feriehus; 
ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig 
losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; 
kafeer; kafeteriaer; kantiner; kursgårder og 
konferansesteder med kost og losji; moteller; 
pensjonatdrift; pensjonater; pensjonatreservering; 
reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; 
selvbetjeningsrestauranter; servering av is; snack-
barer; utleie av møterom; utleie av stoler, bord, 
bordduker, glass; utleie av værelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299472 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.02.21, US, 87/805,337 
(210) Søknadsnr.: 201803371 
(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: 
 Bell Helicopter Textron Inc., PO Box 482, US-TX76101 

FORTH WORTH, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Luftfartøyer og konstruksjonsdeler dertil. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 299473 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.02.21, US, 87/805,298 
(210) Søknadsnr.: 201803372 
(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: 
 Bell Helicopter Textron Inc., PO Box 482, US-TX76101 

FORTH WORTH, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Luftfartøyer og konstruksjonsdeler dertil. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 299474 
(151) Reg.dato.: 2018.07.25 
(300) Søknadsprioritet 2018.02.28, US, 87/814,105 
(210) Søknadsnr.: 201803373 
(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: 
 Bell Helicopter Textron Inc., PO Box 482, US-TX76101 

FORTH WORTH, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Luftfartøyer og konstruksjonsdeler dertil. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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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: 0517342 
(151) Int.reg.dato: 1987.09.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201715607 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Angst & Pfister AG, Thurgauerstrasse 66, CH-8050 

ZÜRICH, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   V-belts made of rubber. 
  Klasse 17   Semi-worked products of plastic materials, in the form 

of sheets, plates and round jets; semi-manufactured 
rubber products in the form of plates, sheets and cords 
as well as manufactured articles such as seals, hoses, 
rubber mouldings, profiles and shock absorbers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1027249 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201715609 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 METROPOLIS SPÓLKA AKCYJNA, ul. Czapinskiego 
2, PL-30-048 KRAKÓW, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Biological research, bacteriological research, chemical 

research, biochemical research. 

  Klasse 44   Medical assistance, medical clinics, hospitals, 
hospicies, sanatoriums. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1121099 
(151) Int.reg.dato: 2012.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.05.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201715612 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the verbal element "BIOFFICINA 

TOSCANA" in capital letters with a stylized picture of a 
leaf. 

(730) Innehaver: 
 Claudia Lami, Corso Garibaldi, 125, IT-55100 LUCCA, 

Italia 
Eva Casagli, Via San Sebastiano, 4/e, IT-53040 
RAPOLANO TERME (SI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Int.reg.nr: 1333212 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201702495 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brainlab AG, Olof-Palme-Strasse 9, DE-81829 
MÜNCHEN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical marker arrays comprising clamps for 
attachment to surgical instruments or apparatus; 
tracking marker arrays; pointer handles for medical 
purposes; bone fixators for spinal surgery, orthopedic 
surgery and neurosurgery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1343570 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201705929 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, EM, 015731573 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shield Therapeutics plc, Northern Design Centre, 
Studio 6, 3rd Floor, Baltic Business Quarter, GB-
NE83DF GATESHEAD QUAYS, GATESHEAD, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Scientific research for medical purposes; industrial 

analysis and research services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1355540 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201709233 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.26, DE, 30 2016 106 

814 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Dr. Regenold GmbH, Zöllinplatz 4, DE-79410 

BADENWEILER, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 

commercial trading; business assistance, management 
and administrative services; office functions; 
professional business consulting, analysing, 
researching and information services; administrative 
services, namely assistance with authorization 
procedures; commercial intermediation services, in 
particular arranging of test data for services, 
substances, materials, products, documentation and/or 
information, manufacturing and processing industries, 
manufacturing and processing methods and providing 
of certification data by operation of a certification and 
information portal in electronic media, in particular on 
the Internet; compilation, systematic ordering and 
maintenance of data, in particular certification and 
company data in computer databases; organizing of 
business contacts; mediation and conclusion of 
commercial transactions for others; procurement 
services, for others; arranging of trade fairs and 
presentations for customers and representatives from 
industry for commercial and advertising purposes; 
preparation of competition for advertising purposes; 
procurement of contracts for others in the context of 
issuing licenses; rental and leasing of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class.

  Klasse 41   Publishing and reporting; education, entertainment 
services and sports; issuing and providing electronic 
publications; organizing, arranging and conducting of 
cultural events, entertainment and/or sports events, 
educational events, workshops, training; rental and 
leasing of objects in connection with the providing of 
the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information in relation to the aforesaid 
services, included in this class. 

  Klasse 42   IT services, namely development, programming, 
implementation and maintenance services of software, 
as well as consultation on the application of software; 
computer hardware development; hosting services; 
software as a service [SaaS] and rental of software; 
rental of computer hardware and facilities; IT 
consultancy, advisory and information services; IT 
security services in the nature of protection and 
recovery of computer data; duplication and data 
conversion of computer programme data or 
information; data encryption services; computer 
analysis and diagnostics; research and development as 
well as implementation of computers and computer 
systems; data mining; scientific and technological 



internasjonale varemerkeregistreringer 2018.07.30 - nr 31/18

31 
 

services; scientific and technological consultancy in the 
context of authorization procedures; testing, 
authentication and quality control; design services; 
services of a technical measuring and testing 
laboratory; certification, in particular testing of medical 
products; certification, in particular testing of quality 
management systems in health care; technical 
consultancy and information services relating to 
information technology; surveying; evaluation and 
analysis of technical, chemical, clinical and preclinical 
data for scientific and research purposes in the context 
of certification and product testing for authorization 
procedures; technical project planning; rental and 
leasing of objects in connection with the providing of 
the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information in relation to the aforesaid 
services, included in this class. 

  Klasse 44   Medical services; animal healthcare services; health 
care and beauty care for human beings and animals; 
medical consultancy in relation with pharmacy and 
medical technic; rental and leasing of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370801 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201713761 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.10, AU, 1801182 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Skins International Trading AG, Sennweidstrasse 43, 
CH-6312 STEINHAUSEN, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Compression garments; compression stockings; 
medical compression stockings; support garments for 
medical use; therapeutic garments for people; 
stockings for therapeutic purposes; articles of clothing 
for medical support purposes; protective clothing for 
medical purposes; medical supports for the body; 
protective articles (supports) for medical purposes; 
supports for medical purposes (other than sports 
articles); supports for general medical use; elastic 
stockings for medical purposes; pressure garments for 
medical treatment; none of the foregoing being made of 
skin of human, plant or animal origin. 

  Klasse 35   Retail, wholesale and sales promotion discount store 
services featuring compression garments, namely, 
compression stockings, medical compression 
stockings, support garments for medical use, 
therapeutic garments for people, stockings for 
therapeutic purposes, articles of clothing for medical 
support purposes, protective clothing for medical 
purposes, medical supports for the body, protective 
articles (supports) for medical purposes. supports for 
medical purposes (other than sports articles), supports 
for general medical use, elastic stockings for medical 
purposes, pressure garments for medical treatment; 
online retail store services featuring compression 
garments, namely, compression stockings, medical 
compression stockings, support garments for medical 
use, therapeutic garments for people, stockings for 
therapeutic purposes, articles of clothing for medical 
support purposes, protective clothing for medical 

purposes, medical supports for the body, protective 
articles (supports) for medical purposes. supports for 
medical purposes (other than sports articles), supports 
for general medical use, elastic stockings for medical 
purposes, pressure garments for medical treatment; 
retail store services featuring compression garments, 
namely, compression stockings, medical compression 
stockings, support garments for medical use, 
therapeutic garments for people, stockings for 
therapeutic purposes, articles of clothing for medical 
support purposes, protective clothing for medical 
purposes, medical supports for the body, protective 
articles (supports) for medical purposes. supports for 
medical purposes (other than sports articles), supports 
for general medical use, elastic stockings for medical 
purposes, pressure garments for medical treatment; 
wholesale store services featuring compression 
garments, namely, compression stockings, medical 
compression stockings, support garments for medical 
use, therapeutic garments for people, stockings for 
therapeutic purposes, articles of clothing for medical 
support purposes, protective clothing for medical 
purposes, medical supports for the body, protective 
articles (supports) for medical purposes. supports for 
medical purposes (other than sports articles), supports 
for general medical use, elastic stockings for medical 
purposes, pressure garments for medical treatment; 
distribution of goods (not being transport services) 
(agent, wholesale, representative services, by any 
means); organising of business competitions; 
organising of trade competitions; demonstration of 
goods; demonstration of goods for advertising 
purposes; demonstration of goods for promotional 
purposes; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; the bringing together, for the 
benefit of others, a variety of goods enabling customers 
to conveniently view and purchase the goods in the 
field of compression garments, namely, compression 
stockings, medical compression stockings, support 
garments for medical use, therapeutic garments for 
people, stockings for therapeutic purposes, articles of 
clothing for medical support purposes, protective 
clothing for medical purposes, medical supports for the 
body, protective articles (supports) for medical 
purposes. supports for medical purposes (other than 
sports articles), supports for general medical use, 
elastic stockings for medical purposes, pressure 
garments for medical treatment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1376969 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201715593 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.04, EM, 016679441 
(540) Gjengivelse av merket: 

L33T GAMING 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, DK-2750 
BALLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 

materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores; fittings 
of metal for furniture; metallic mountings. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
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teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus; mouse pads; stands for 
computer equipment; computer mouse; wireless 
computer mice; wireless headsets; telephone headsets; 
virtual reality headset; holders for headsets; keyboards; 
keyboard terminals; wireless keypads; computer 
keyboards; computer housings; cabinets adapted to 
hold computers; hook switches; virtual reality headsets; 
electric cables and wires; power cables; electronic 
cables; connection blocks [electric cable]; insulated 
electrical cables; fiber optic cables; ethernet cables; 
electricity conduits; electric cords; computer cabling; 
computer components and parts; computer; computer 
discs; computer chips; computer screens; computer 
modules; computer hardware; computer software; 
computer chipsets; firmware; computer systems; 
computer hardware for games and gaming; computer 
software for the administration of on-line games and 
gaming; games software; games software for use with 
video game consoles; electronic game software for 
mobile phones; computer game software for use on 
mobile and cellular phones; computer application 
software for mobile telephones; microphone stands; 
camera stands; stands for televisions; tablet covers; 
camera covers; lighting dimmers; computer, mobile 
phones, smart phones and other portable and handheld 
electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
image and audio files; scratch protectors; protective 
casing and covers for mobile phones, smart phones, 
computers and other portable and handheld electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing text, data, image and audio 
files; holders, cases and covers for mobile phones, 
smart phones, computers and other portable and 
handheld electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, data, 
image and audio files; parts, fittings and accessories for 
mobiles phones, smart phones, computers and other 
portable and handheld electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating and reviewing 
text, data, image and audio files; wall mountings 
adapted for television monitors; lighting transformers. 

  Klasse 11   Lamp stands; lighting; display lighting; lighting lamps; 
lighting fittings; lighting elements; lighting panels; 
decorative lighting; lighting installations; lighting units; 
electric track lighting units; fittings for ornamental 
lighting apparatus. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging; 
printers' type; printing blocks; desk mats; notebook 
covers; typewriters; office requisites; office requisites, 
except furniture. 

  Klasse 18   Backpacks; backpacks [rucksacks]; bags; wallets. 
  Klasse 20   Furniture; seating furniture; gaming chair; chairs with 

castor wheels; mobile stools [furniture]; drafting chairs; 
office armchairs; tables; computer tables; writing desks; 
mobile writing desks; portable desks; computer 
cabinets [furniture]; racks [furniture]; multiposition 
stands [furniture]; shelf units [furniture]; gaming shelf 
[furniture]; shelf bars (non-metallic -); book stands; 
display stands; reader stands; computer stands; printer 
stands. 

  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); chair mats [under-chair floor protector]; 
non-slip underlays. 

  Klasse 28   Games; playthings; gymnastic and sporting articles; 

decorations for Christmas trees; game consoles; hand 
held units for playing video games; controllers for game 
consoles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377088 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201715604 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.11, EM, 016590069 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aptus Clinical Limited, The Bio Hub, Alderley Park, GB-
SK104TG ALDERLEY EDGE, CHESHIRE, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Human resource management, human resource 

consultancy, human resource outsourcing, recruitment 
services, personnel management, selection, 
recruitment and placement of temporary, casual and 
permanent staff or personnel; all of the aforesaid in the 
field of clinical research and development, clinical trials, 
drug development and laboratory analysis; commercial 
and business advisory and consultancy services 
relating to the development of drugs, medicines and 
pharmaceuticals; information, advisory and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid; none of the 
aforesaid being in relation to veterinary preparations. 

  Klasse 42   Clinical development advisory and consultancy 
services; drug development services; drug 
development advisory and consultancy services; 
technical, medical, scientific, operational and regulatory 
advisory and consultancy services relating to the 
development of drugs, medicines, pharmaceuticals, 
medical and biotech applications; clinical trials; 
conducting clinical trials; advisory and consultancy 
services relating to clinical studies and clinical trials; 
management of clinical trials and drug development 
programmes; management of clinical studies; clinical 
research; providing clinical trial information via a 
website; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; laboratory analysis; clinical research and analysis 
services; chemical analysis services; chemical, 
biological, biotechnology and biomedical research 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid; none of the 
aforesaid being in relation to veterinary preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Int.reg.nr: 1377451 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201715841 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.15, CH, 703182 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Artech Ultrasonic Systems AG, Seestrasse 46, CH-
8598 BOTTIGHOFEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric cleaning machines and apparatus; 

electromechanical machines for the chemical industry; 
vibrators [machines] for industrial use; ultrasound 
generators and equalizers [machines]; machines for 
producing ultrasonic vibrations and for introducing such 
vibrations into tanks and/or pipes for treating flowing 
products, such as bulk products, for industrial use; 
machines for processing the flow of products, such as 
bulk goods using ultrasounds, for industrial use. 

  Klasse 42   Conducting of technical project studies; mechanical 
research; research and development of new products 
for others; technological consultancy services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377456 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201715842 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The trademark consists of a rectangle, placed vertically 

and comprising three colors: blue, dark gray and white; 
the blue color symbolizes the water wave, the gray 
color symbolizes the stone and the white line following 
the wave line separating them; on the right side of the 
rectangle, there is the word AQUADECOR, printed with 
stylized letters in blue-gray (the first part of the word 
"AQUA" is in blue, the other part is the word "DECOR" 
in gray); AQUADECOR is in one word. 

(730) Innehaver: 
 FLORIAN KOVAC, Artemova 10, RS-23000 

ZRENJANIN, Serbia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 19   Aquariums [structures]. 
  Klasse 21   Indoor aquariums. 
  Klasse 41   Teaching. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377505 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201715857 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(300) Søknadsprioritet: 2015.10.23, DE, 30 2015 057 

272 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Deutscher Fußball-Bund (DFB) e.V., Otto-Fleck-

Schneise 6, DE-60528 FRANKFURT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific research and laboratory apparatus, 
educational apparatus and simulators; recorded data; 
recorded content; computer software; apparatus, 
instruments and cables for electricity; communications 
equipment; data storage devices; photocopiers; data 
processing equipment and accessories (electrical and 
mechanical); audio/visual and photographic devices; 
film cameras; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
optical devices, enhancers and correctors; spectacles; 
sports glasses; sunglasses; spectacle cases; spectacle 
frames; safety, security, protection and signalling 
devices; diving equipment; magnetic identity cards; 
smart cards (integrated circuit cards); encoded 
magnetic cards. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; parts and fittings for 
vehicles. 

  Klasse 16   Works of art and figurines of paper and cardboard, 
and architects' models; decoration and art materials 
and media; filtering materials of paper; bags and 
articles for packaging, wrapping and storage of paper, 
cardboard or plastics; stationery and educational 
supplies; writing and stamping implements; correcting 
and erasing implements; office machines; photo 
albums and collectors' albums; stickers [stationery]; 
photographs [printed]; glue for stationery or household 
use; printed matter; paper and cardboard; money 
holders; disposable paper products; pennants, banners 
and flags of paper. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers; umbrellas; 
parasols; walking sticks; leather and imitation leather, 
animal skins and hides; boxes of leather or 
leatherboard; cases of leather or leatherboard; 
trimmings of leather for furniture; animal coats. 

  Klasse 20   Furniture; picture frames; photograph frames; non-
metal garment hooks; looking glasses; furniture for 
children; beds, bedding, mattresses, pillows and 
cushions; stadium cushions; statues, figurines, works of 
art and ornaments and decorations, made of materials 
such as wood, wax, plaster or plastic, included in the 
class; animal housing and beds; containers, not of 
metal, for storage or transport and non-metallic 
closures for containers; steps [ladders], not of metal; 
step stools, not of metal; clothes hangers and clothes 
hooks; goods, included in this class, of wicker; straw 
plaits; display stands and signboards of wood or 
plastics; inflatable publicity objects. 

  Klasse 24   Fabrics; textile goods, and substitutes for textile 
goods; furniture coverings of textile; curtains; labels of 
textile; wall hangings; linens; kitchen and table linens; 
bed clothes and blankets; bath linen; pennants, 
banners and flags made of fabric or substitutes for 
textile goods. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 27   Floor coverings and artificial ground coverings; 

carpets, rugs and mats; vehicles mats and carpets; wall 
and ceiling coverings; wallpaper. 
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  Klasse 28   Sporting articles and equipment; hunting and fishing 
equipment; swimming jackets; swim rings; swimming 
aids; swimming floats for recreational use; swimming 
kick boards; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; Christmas tree 
stands; artificial Christmas trees; fairground and 
playground apparatus; toys, games, playthings and 
novelties; video game apparatus. 

  Klasse 30   Flavoured popcorn; snack food products consisting of 
cereal products; cereal-based snack food; snack food 
products made from potato flour; snack foods prepared 
from maize; snacks manufactured from muesli; snack 
foods made from cereals; sandwiches; flaky pastry 
containing ham; pretzels; bean jam buns; hamburgers 
contained in bread rolls; Frankfurter sandwiches; 
buckwheat jelly (memilmuk); burritos; cheeseburgers; 
Chinese steamed dumplings (shumai, cooked); grain-
based chips; crackers flavoured with meat; crackers 
flavoured with cheese; crackers flavoured with spices; 
egg pies; enchiladas; chocolate-based ready-to-eat 
foodstuffs; pastries consisting of vegetables and fish; 
ready-made dishes containing pasta; pizza bases; pies 
containing meat; spring rolls; prawn crackers; fried 
corn; filled baguettes; filled bread rolls; vegetable pies; 
pellet-shaped rice crackers (arare); rice based dishes; 
meals consisting primarily of pasta; corn kernels being 
toasted; toasted sandwiches; chips [cereal products]; 
mincemeat pies; hamburgers being cooked and 
contained in a bread roll; hot dog sandwiches; snack 
food products made from cereal flour; snack food 
products made from rice flour; rice-based snack food; 
snack food products made from soya flour; puffed corn 
snacks; cheese curls [snacks]; shrimp dumplings; rice 
crisps; lasagne; noodle-based prepared meals; pasta 
salad; flapjacks; pasta dishes; pies, sweet or savoury; 
prepared savory foodstuffs made from potato flour; 
savory pastries; pizzas; pizza crust; prepared pizza 
meals; quesadillas; quiches; ravioli; risotto; sandwiches 
containing fish; sandwiches containing chicken; 
sandwiches containing minced beef; sandwiches 
containing salad; roasted and ground sesame seeds; 
snack food products made from maize flour; snack food 
products made from rusk flour; spaghetti and 
meatballs; canned spaghetti in tomato sauce; crumble; 
sushi; tacos; pasta containing stuffings; tortilla chips; 
dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting 
of pasta; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly 
consisting of rice; snack foods consisting principally of 
bread; wontons; wrap sandwiches; prepared foodstuffs 
in the form of sauces; salts, seasonings, flavourings 
and condiments; food condiment consisting primarily of 
ketchup and salsa; savory sauces, chutneys; pastry 
and confectionery; chocolate; chocolate-based 
desserts; bread; pastry; cakes; tarts; cookies; 
confectionery, candy; chocolate bars; chewing gum; 
non-medicated confectionery candy; chocolate candies; 
muesli bars; sugar; natural sweeteners; sweet glazes 
and fillings and bee products for food; flavouring syrup; 
syrups and treacles; sweet glazes and fillings; ice; ice 
cream; frozen yoghurts; sherbets [ices]; coffee, teas 
and cocoa and substitutes therefor; processed cereals 
and starches for foodstuffs, and goods made therefrom; 
baking preparations; yeast; dried and fresh pastas, 
noodles and dumplings; cereals; rice; flour; breakfast 
cereals; porridge oats; hominy; food leavening agents; 
doughs, batters, and mixes therefor. 

  Klasse 32   Beers; brewery products, namely beer-based 
beverages; non-alcoholic beverages; flavoured 
carbonated beverages; juices; waters; preparations for 
making beverages. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs. 

  Klasse 38   Telecommunications; broadcasting services; 
telephone and mobile telephone services; computer 
communication and Internet access; provision of 
access to content, websites and portals; provision and 
rental of telecommunications facilities and equipment; 
telecommunication services. 

  Klasse 39   Rental of means of transportation; travel and 

passenger transportation; sightseeing, travel tour guide 
services and organization and booking of excursions; 
transport. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sports; sporting 
activities; cultural activities; organisation of sports 
competitions; presentation of live performances; 
arranging and conducting of exhibitions, conferences, 
congresses, seminars, symposiums, workshops, film 
showings, concerts, meetings, training courses, sports 
courses, instructional, lecture and entertainment 
events; publication of printed matter and electronic 
publications (except for advertising purposes); 
providing recreation facilities; box office services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378189 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201716139 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, IT, 

302017000040803 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ORTHOFIX S.r.l., Via delle Nazioni, 9, IT-37012 

BUSSOLENGO (VERONA), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Intramedullary nails for orthopaedic surgical purposes; 
surgical instruments for inserting and extracting 
intramedullary nails, such as awls, benders, inserters, 
cutters, impactors, extraction pliers and hammers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378201 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201716140 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.17, DK, VA 2017 

01079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Årstidernes Arkitekter P/S, Papirfabrikken 24, 2., DK-
8600 SILKEBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for business purposes, namely for 

automation of calculations and registration of the 
results of these calculations in connection with 
landscape design; computer software for processing 
and recording data in connection with landscaping; 
computer software for processing data for the use of 
designing three dimensional models of landscapes; 
computer software for use in designing two dimensional 
and three dimensional computer models and data 
processing in connection with landscape design. 

  Klasse 42   Design and development of computer software; 
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architectural design for exterior decoration; design 
services relating to civil engineering; digitization of 
documents and maps; cross-platform conversion of 
digital content into other forms of digital content; land 
survey design. 

  Klasse 44   Design of gardens and landscapes; services provided 
by landscape architects. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378210 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201716142 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LOPAG TRUST reg., Industriering 14, LI-9491 
RUGGELL, Liechtenstein 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business management and organization consultancy; 

business advisory services relating to commercial, 
marketing and economic issues. 

  Klasse 36   Financial advice; monetary transactions; financial 
management; financial management by trusteeship. 

  Klasse 45   Legal services relating to the formation of legal 
entities, companies and trusteeships, said services for 
third parties, under one's own name, and on the 
account of others; intervening with authorities and 
official departments in connection with the aforesaid 
services; assuming administration and trusteeship 
mandates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378223 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201716144 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the abstract cartoon drawing 

comprising an oval-shaped face with two letter "X's" 
appearing as eyes and a stylized mouth comprising 
one long horizontal line with three short vertical lines 
placed over it; three triangular spikes appear on top of 
the head. 

(730) Innehaver: 
 Blu Guru LLC, 19715 E. Harrison Ave., US-CA91789 

CITY OF INDUSTRY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Capri pants; caps; cargo pants; coats of denim; denim 
jackets; denims; headwear; hooded pullovers; hooded 
sweat shirts; hooded sweatshirts; jackets; knit jackets; 
outer jackets; pants; polo shirts; shirts; short-sleeved 
shirts; shorts; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; 
sweaters; t-shirts; tank tops; tank-tops; tee shirts; tops; 
vests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378250 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201716151 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.12, EM, 016602773 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Invono AB, Drottninggatan 13, SE-25221 
HELSINGBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; computer software applications, 

downloadable. 
  Klasse 35   Business assistance, management and administrative 

services; marketing in the field of corporate services 
such as a meeting facilitator, electronic shareholders' 
register, systems for order in legal documents, online 
meeting points between entrepreneurs and investors 
and assistance in the raising of capital; merchandising; 
business intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs 
needing funding; business appraisal; on-line advertising 
on a computer network; design of advertising materials; 
business information in the field of corporate services 
such as a meeting facilitator, electronic shareholders' 
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register, systems for order in legal documents, online 
meeting points between entrepreneurs and investors 
and assistance in the raising of capital; business 
consulting in the field of corporate services such as a 
meeting facilitator, electronic shareholders' register, 
systems for order in legal documents, online meeting 
points between entrepreneurs and investors and 
assistance in the raising of capital; business research 
in the field of corporate services such as a meeting 
facilitator, electronic shareholders' register, systems for 
order in legal documents, online meeting points 
between entrepreneurs and investors and assistance in 
the raising of capital; negotiation of business contracts 
for others; negotiation and conclusion of commercial 
transactions for third parties; compilation and input of 
information and data into computer databases; 
commercial intermediation services; copywriting; 
business management and organization consultancy; 
consultancy regarding public relations and advertising 
communications strategy; layout services for 
advertising purposes; production of advertising films; 
publication of publicity texts; advisory services for 
business management; compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes; 
systemization of information into computer databases; 
search engine optimization for sales promotion; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; appointment reminder 
services [office functions]; updating and maintenance of 
data in computer databases and of information in 
registries; provision of commercial information. 

  Klasse 36   Financial services; fund raising services via 
crowdfunding website; mutual funds; financial 
information; financial investment; stocks and bonds 
brokerage. 

  Klasse 42   Design and development of software and 
downloadable software applications for computers, cell 
phones and digital tablets; computer programming; 
digitization of documents; electronic data storage; 
computer technology consultancy; cloud computing; 
maintenance of computer software. 

  Klasse 45   Legal services; legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; legal document 
preparation services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378258 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201716153 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hornady Manufacturing Company, 3625 West Old 
Potash Hwy., US-NE68830 GRAND ISLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 13   Ammunition; bullets; loading tools for weapons 

namely, reloading presses and cartridge dies, cartridge 
holders, ammunition feeders, barrel bushings, powder 
measures and scales, trimmers and distance calipers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378265 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201716154 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.02, DE, 30 2017 010 

938 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zalando SE, Tamara-Danz-Strasse 1, DE-10243 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Loyalty, incentive and bonus program services; 

customer club services, for commercial, promotional 
and/or advertising purposes; organisation and 
management of customer loyalty and incentive 
schemes; marketing, in particular development of and 
support for customer loyalty programmes for 
engendering customer loyalty towards a company, 
including inter sectoral and inter-company bonus and 
reward schemes, customer loyalty marketing; provision 
and administration of a membership scheme to allow 
participants to access exclusive or discounted benefits 
and services; promoting the goods and services of 
others by means of a preferred customer program. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378320 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201716162 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.30, CH, 00224/2017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LYMO SA, Rue de la Croix d'Or 17, c/o Consumer 

Goods & Healthcare Group SA, CH-1204 GENÈVE, 
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; magnetic recording 
media, sound recording disks; compact disks, DVDs 
and other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
software; fire extinguishers. 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
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organization. 
  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 

research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378342 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201716164 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.11, FR, 4353713 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Parfums Christian Dior, 33 Avenue Hoche, FR-75008 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumery products, make-up products, cosmetic 

products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378361 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201716170 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 
NL-6824BM ARNHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints; coatings; varnishes; lacquers; thinners; 

coloring matters all being additives for paints, varnishes 
or lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; priming preparations (in the 
nature of paints); wood stains. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378369 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201716172 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WUXI EASYTRADE SUPPLY CHAIN SERVICE CO., 

LTD., 1st-2nd/F. West Wing, Building At Gaolang Rd. 
and Xiqin Rd., Intersection, 214000 Xinwu District, CN-
WUXI, JIANGSU, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management assistance; 

commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; import-export agency services; 
personnel management consultancy; relocation 
services for businesses; word processing; book-
keeping; sponsorship search; retail or wholesale 
services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies. 

  Klasse 39   Unloading cargo; freighting services; transportation 
information; transportation logistics; packaging of 
goods; stevedoring; marine transport; storage of goods; 
physical storage of electronically stored data or 
documents; rental of storage containers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378376 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201716173 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DONGGUAN YINSHENG FOOTWEAR CO., LTD., 
New Industrial Park, Xintang Village, Houjie Town, CN-
DONGGUAN CITY, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags; rucksacks; briefcases; trimmings of leather 

for furniture; leather thongs; animal skins; leather, 
unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; 
covers for animals. 

  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; shoes; ski boots; hosiery; 
waterproof clothing; neckties; hats; leather belt 
[clothing]; wedding dress. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Int.reg.nr: 1378381 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201716174 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.08, AT, AM 

50210/2017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, AT-5330 FUSCHL AM 

SEE, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beers; mineral waters; aerated waters; non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups for 
making beverages; preparations for making beverages; 
energy drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.24 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378409 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201716176 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.04, TR, 2017/41146 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hasan Turgut, Bahçelievler Mah. 1628 Sok. No:71, TR-

MERKEZ, BATMAN, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computers; personal computers; laptop computers; 
tablet computers; computer monitors; computer 
chassis; computer hardware; computer software; 
computer mouse; keyboards for computers; carrying 
cases adapted for computers; computer motherboards; 
printers for use with computers; touchpads for 
computers; internal cooling fans for computers; 
speakers; microphones; earphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378455 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201716181 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.25, CN, 24331007 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration 

Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, CN-
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Battery chargers; electric batteries; mobile power 

source (rechargeable batteries); galvanic cells; 
notebook computers; laptop computers; tablet 
computers; covers for tablet computers; interactive 
touch screen terminals; electronic interactive 
whiteboards; humanoid robots with artificial 
intelligence; covers for personal digital assistants; 
computer keyboards; recorded computer operating 
programs; recorded computer software; mouse 
(computer peripheral); computer hardware; 
smartglasses; smartwatches; smart rings; 
smartphones; wearable activity trackers; headphones; 
cameras (photography); virtual reality headsets; covers 
for smartphones; selfie sticks (hand-held monopods); 
digital photo frames; microphones; data processing 
apparatus; computer memories; audio and video 
receivers; network communication equipment; 
modems; loudspeakers; portable media players; sound 
transmitting apparatus; camcorders; recorded computer 
programmes (programs); downloadable computer 
software applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378467 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201716183 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taicang Zhongbo Railway Fastening Co., Ltd, Shaxi 
Industry Park, Taicang, CN-215421 JIANGSU, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Steel strip; hoop steel; sheets and plates of metal; 

bolts of metal; nuts of metal; fish plates [rails]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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(111) Int.reg.nr: 1378495 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201716186 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., LTD, 

Room 901-904, First Building Area A, SZ-HK 
Zhonghaixin Science&Technology Park, Lilang Road, 
Buji, Longgang District, CN-SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer peripheral devices; computer software, 

recorded; couplers [data processing equipment]; 
computers; notebook computers; printers for use with 
computers; data processing apparatus; disk drives for 
computers; integrated circuit cards [smart cards]; 
cabinets for loudspeakers; computer memory devices; 
sockets, plugs and other contacts [electric 
connections]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378501 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201716187 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE HOUSE OF NAKAMOTO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mathias Roch + Oliver Roch GbR, Eschenburgstr. 7, 
DE-23568 LÜBECK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Finance services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.25 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378628 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201716210 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, EM, 016733149 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AB Edsbyverken, Box 300, SE-82825 EDSBYN, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Acoustic baffles for soundproofing purposes; acoustic 
screens for insulation; sound-damping wall coverings; 
sound-absorbing plates; soundproofing materials; 
acoustic insulating panels made from non-metallic 
materials; structures (non-metallic -) for noise 

absorption [soundproofing]; structures (non-metallic -) 
for noise abatement [insulation]; acoustical tiles. 

  Klasse 19   Modular building units (non-metallic -); soundproof 
hoods [structures], not of metal; exhibition stands [non-
metallic structures]; space dividers [structures], not of 
metal; structures made of non-metallic materials; 
partitions, not of metal. 

  Klasse 20   Screens [furniture]; assembled display units 
[furniture]; movable screens [furniture]; wall partitions 
[furniture]; movable office partitions; single leaf screens 
[furniture]; channelled strips (non-metallic -) for 
securing screens to walls; screens [furniture] for use as 
room dividers in offices; furniture partitions; space 
dividers [furniture]; office desks; office shelving; office 
armchairs; office furniture; stationery cabinets 
[furniture]; drafting chairs; chairs being office furniture; 
office requisites [furniture]; office tables; metal office 
furniture; swivel chairs; free standing office partitions; 
wall screening [furniture] for offices; screens [furniture] 
for display purposes; collapsible upright displays made 
from framed fabrics; soundproof cabinets [furniture]; 
mobile partitions [furniture]; portable partitions 
[furniture]; furniture for house, office and garden; 
pedestal units [furniture]; worktables; benches with 
shelves; industrial work tables; conference tables; 
folding tables; desk racks [furniture]; tables of metal; 
printer stands; coffee tables; lockers; cupboards; 
storage racks; storage modules [furniture]; storage 
units [furniture]; hanging storage racks [furniture]; 
mobile storage racks [furniture]; magazine storage files 
[furniture]; non-metallic storage racks [furniture]; 
literature racks for the storage of printed material; 
relocatable non-metallic storage racks [furniture]; racks 
[furniture] made principally of wood for storage 
purposes; seats; high seats [furniture]; mobile stools 
[furniture]; convertible chairs; chairs with castor wheels; 
contour chairs; conference chairs; sofas; extendible 
sofas; wall sofas; reclining armchairs; reclining chairs; 
folding display screens for use in conference displays; 
table legs; counters [tables]; chair legs; protective pads, 
not of metal, for chair legs; ergonomic chairs for seated 
massage; computer cabinets [furniture]; furniture 
cabinets; wardrobes; wall cupboards; modular shelving 
[furniture]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.07.30 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 299462 
(151) Reg.dato.: 2018.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.23 

(210) Søknadsnr.: 201809715 
(220) Inndato: 2018.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GULLSMED KARIN KENT, Voldgaten 10, 1632 GAMLE 

FREDRIKSTAD, 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.: 297439 
(210) Søknadsnr.: 201713499 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.04.23 

(540) Gjengivelse av merket 

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

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

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

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

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

 
(730) Innehaver: 

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

(750) Innehavers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-chome, 

Chiyoda-ku, JP-TOKYO, Japan 

 

 Innsigers fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

 Innsigelse inndag: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297586 
(210) Søknadsnr.: 201715727 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.04.23 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumentersamt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning;apparater og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og 
bilder;databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
programvare for datamaskiner; sonarer 
ogsonarsystemer for ekkolodd, ekkoloddsvingere; 
hydroakustiske instrumenter for fiskeri-og 
fiskeriforskning. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontroll og 
undervisning, apparater og instrumenter for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare 
for datamaskiner, sonarer og sonarsystemer for 
ekkolodd og ekkoloddsvingere, hydroakustiske 
instrumenter for fiskeri- og fiskeriforskning. 

  Klasse 42   utvikling av maskinvare og programvare; IT-tjenester; 
datasystemanalyse; datasystemutforming; overvåking 
av datasystemer ved fjerntilgang; programvareutvikling, 
programmering og gjennomføring; dataprogramering; 
maskinvareutvikling; kalibrering [måle]; 
kartografitjenester; konsulenttjenester knyttet til 
datateknologi; konsulenttjenester innen energisparing; 
energirevisjon; mekanisk forskning; forskning og 
utvikling av nye produkter for andre; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; teknisk 
forskning; tekniske prosjektstudier; teknologiske 
konsulenttjenester; vannanalyse; medisinske og 
farmakologiske forskningstjenester; kliniske studier; 
ingeniørtjenester; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; kartlegging og leting; geologiske 
undersøkelser; geologisk forskning; landmåling; 
arkitektoniske tjenester; arkitektonisk konsulent; 
naturfaglige tjenester; bakteriologisk forskning; 
biologisk forskning; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
fysikk [forskning]; naturvitenskap tjenester; forskning 
innen miljøvern; testing, godkjenning og 
kvalitetskontroll; kvalitetskontroll; materialtesting; 
designtjenester; industriell design. 
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(730) Innehaver: 
 CAGEEYE AS, Frysjaveien 40, Inngang 7, 0884 

OSLO, Norge 
(750) Innehavers fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

 Innsiger: 
 Amazon Europe Core S.à r.l., 5, Rue Plaetis, LU-

2338 LUXEMBOURG, Luxembourg 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297795 
(210) Søknadsnr.: 201717348 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.04.30 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 1   Fornybare kjemikalier for industriell bruk; kjemikalier 
for industriell bruk utvunnet fra fornybare råmaterialer 
(feedstocks), nemlig lipider til bruk i fremstilling av 
kosmetikk, drikkevarer, matvarer, kosttilskudd og 
biodrivstoff, primært utvunnet fra vegetabilske oljer og 
dyrefett råvarekilder (feedstock sources); glyserine til 
bruk i fremstilling av kosmetikk, drikkevarer, matvarer, 
kosttilskudd; metyl-estere; Kjemikalier for industriell 
bruk utvunnet fra petroleumsprodukter og petroleum 
råmaterialer (feedstocks), nemlig kerosene, alkan, 
parafinbasert voks 

  Klasse 4   Biodiesel drivstoff; biodrivstoff; drivstoff og biodrivstoff 
blandet med kjemikalier og/eller biologiske produkter; 
drivstoff produsert fra biomasse råmaterialer 
(feedstocks) og drivstoff produsert fra fornybare 
råmaterialer (feedstocks), nemlig dieseldrivstoff, 
fyringsdrivstoff, og motorkjøretøy-drivstoff; syntetiske 
smøremidler, nemlig universal-smøremidler, 
bilsmøremidler, og industrielle smøremidler; oljer, 
nemlig teknisk-kvalitet mineraloljer for industrielle og 
kommersielle formål og universal-smøreoljer; 
Fornybare dieseldrivstoffer; syntetiske drivstoffer; 
naturlig gass; syntetiske gassblandede drivstoffer; 
gasolin blandematerialer (blendstocks) laget med nafta; 
drivstoffer produsert fra biomasse råmaterialer 
(feedstocks) og drivstoffer produsert fra fornybare 
råmaterialer (feedstocks), nemlig iso-parafinbasert 
kerosene, nafta, flydrivstoffer, og flytende 
propangasser; syntetiske drivstoffer blandet med 
dieseldrivstoff, gasolindrivstoff for motorkjøretøy, 
blandinger av diesel eller gasolin med syntetiske 
drivstoffer, kerosene, og nafta; drivstoffer for 
motorkjøretøy, nemlig gasolin og diesel; oljer, nemlig 
flytende normal parafin og parafinvoks, nemlig 
ubearbeidet parafinvoks for videre produksjon; 
hardvoks for bruk primært i klebestoffindustrien, 
emballasjeindustrien og gummiindustrien; fullraffinert 
parafinvoks til bruk primært i klebestoffindustrien og 
gummiindustrien for stearinlys, korrugert papp, kopper 
og bokser, emulsjoner og som plastforedlings-
hjelpemidler; faseendringsmaterialer, nemlig lineær 
normal parafin fra fornybare eller Fischer-Tropsch 
kilder. 

(730) Innehaver: 
 Renewable Energy Group, Inc., 416 South Bell 

Ave.,Ames, US-50010 IOWA, USA 
(750) Innehavers fullmektig: 

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

 Innsiger: 
 REC Solar Holdings AS, Kjørboveien 29, 1337 

SANDVIKA, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297393 
(210) Søknadsnr.: 201312396 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.04.16 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 43   Kioskvirksomhet på idrettsarenaer, nemlig enkel 

servering og salg av snacks, mat og drikke. 
 
(730) Innehaver: 

 Samkjøpsgruppen AS, Postboks 3915 Leangen, 
7443 TRONDHEIM, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Innsiger: 
 O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, GB-W1B5AN 

LONDON, Storbritannia 
 Innsigers fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

 Innsigelse inndag: 
 2018.07.16 
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Avgjørelser etter innsigelser 

Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 

(111) Reg.nr.: 294244 
(210) Søknadsnr.: 201705474 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.10.16 
(540) CODETA 
(540) 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 9   Computerprogrammer [nedlastbar programvare]; 

Programvarer [innregistrerte edb programmer]; 
dataprogramvare for sosiale nettverk; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
applikasjonsprogramvare; programvare. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; Tjenester vedrørende 
reklame, markedsføring og salgsfremmende rådgivning 
og assistanse; distribusjon av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer, incentivprogrammer og 
bonusprogrammer; tilveiebringelse av reklameplass, -
tid og -media; markedsføring for andre på Internett; 
reklame via et mobiltelefon-nettverk; tjenester 
vedrørende forretningsanalyser, -forskning og -
informasjon; tjenester vedrørende 
forretningsassistanse, -ledelse og -administrasjon; 
reklame, markedsføring og salgsfremmende tjenester. 

  Klasse 38   Kringkasting av programmer via internett; kringkasting 
av programmer via satellitt; datakommunikasjon; 
tilveiebringelse av tilgang til internett; overføring av TV-
programmer. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet og 
sportsarrangementer; kasino- og spillvirksomhet; 
pengespillvirksomhet; online-spilltjenester (via 
datanettverk). 

  Klasse 42   Utleie av computer hardware og computerfasiliteter; 
IT- tjenester; designtjenester; webhotelltjenester, 
softwaretjenester [SaaS] og utleie av programvare; 
dataprogrammering; opprettelse av programvare. 

(730) Innehaver: 
Portrush Ltd., Abacus Business Centre, Level 1, Dun 
Karm Street, B'Kara Bypass, BKR9037 BIRKIRKARA, 
Malta (MT) 

(750) Innehavers fullmektig: 
PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 
CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 
Innsiger: 
CODERE NEWCO, S.A. , Avda. de Bruselas, 26, 
28108, ALCOBENDAS, MADRID, ES 
Innsigers fullmektig: 
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 
NO 
Avgjørelse: 
Innehaveren har begjært merket slettet. Grunnlaget for 
innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken 
er hevet. 

(111) Reg.nr.: 1311044 
(210) Søknadsnr.: 201611138 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2017.03.20 
(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 15   Musical instruments. 

(730) Innehaver: 
Sevenfriday AG, Staffelstrasse 10, CH-8045 
ZURICH, Sveits 

(750) Innehavers fullmektig: 
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 
NO 
Innsiger: 
Seven SpA, Via Fornacino, 96, IT-10040 LEINÌ (TO), 
Italia 
Innsigers fullmektig: 
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 
Norge 
Avgjørelse: 
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge oppheves for 
tjenestene «retail sale and wholesale via global 
computer networks with goods of leather and 
imitation leather, plastic articles» i klasse 35, jf. 
varemerkeloven § 71 andre ledd.  
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge opprettholdes for 
varene i klasse 15 og for tjenestene «retail sale and 
wholesale via global computer networks with 
watches, jewelry, perfumes, beauty products, 
vehicles, clothing, footwear, headgear, musical 
instruments, furniture, games, toys, gymnastic and 
sporting articles, beer and aerated beverages» i 
klasse 35, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2018.04.20. 

I etterkant av avgjørelsen er det foretatt en 
begrensning av varefortegnelsen, slik at merket nå 
kun gjelder for klasse 15.
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201606490 
(540) Gjengivelse av merket 

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

30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
herunder også småkaker, krumkaker og kjeks. 

(731) Søker: 
Kelsen Group A/S , Bredgade 27, 8766, NØRRE-
SNEDE, DK 

(750) Fullmektig: 
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 
NO 
Søknad inngitt: 
2016.06.03 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.12.05): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2018.02.05 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.04.11:
1 Klagen forkastes.  
2 Ordmerket ROYAL DANSK, varemerkesøknad nr. 
201606490, nektes registrering for varer i klasse 30.

(210) Søknadsnr.: 201606491
(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, 
herunder også småkaker, krumkaker og kjeks. 

(731) Søker: 
Kelsen Group A/S , Bredgade 27, 8766, NØRRE-
SNEDE, DK 

(750) Fullmektig: 
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 
NO 
Søknad inngitt: 
2016.06.03 
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2017.12.05): 
Det søkte merket nektes registrert. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2018.02.05 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.04.11:
1 Klagen forkastes.  
2 Det kombinerte merket ROYAL DANSK, 
varemerkesøknad nr. 2016064s91, nektes registrering 
for varer i klasse 30.
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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.: 0931784 
(210) Søknadsnr.: 200710055 
(151) Reg.dato: 2007.06.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.06.21 

(220) Inndato: 2007.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Currence iDEAL BV, Gustav Mahlerplein 33-35, NL-

1082MS AMSTERDAM, Nederland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Magnetic cards and cards bearing machine readable 
coded information; cards with integrated facilities for 
storing and processing information (so called "smart 
cards"); apparatus for reading and recording coded 
information on cards; payment cards, as far as not 
included in other classes; apparatus for processing 
information; registered computer programs; all of the 
above excluding computer software for auditing or 
statistical sampling or recovery or analysis of data or 
user manuals for use of such software. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; accepting and authorising financial 
transactions, including services enabling the user upon 
presentation of his credit or payment card or by using 
his mobile telephone or after his payment card has 
been approved by an electronic payment system, also 
through Internet, or after he has identified himself in 
any other way to purchase goods or have services 
provided for which payment takes place afterwards, for 
instance by means of automatic debt collection from 
bank or giro account, or by means of automatic debt 
collection in any other way, including through Internet. 

  Klasse 38   Telecommunications; transfer of signals on behalf of 
remote data consulting and on behalf of electronic 
payments (also through Internet). 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0934521 
(210) Søknadsnr.: 200711260 
(151) Reg.dato: 2007.07.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.07.10 

(220) Inndato: 2007.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CA.MA ITALIA SpA, Via Abruzzi SNC, IT-64016 

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, namely, clothing articles 
for men, women and children, namely jackets, sports-
type jackets, trousers, coats, raincoats, waistcoats, 
duffel coats, shirts, blouses, skirts, shorts, bermuda 
shorts, dresses, suits, T-shirts, jeans, overalls, 
sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sweaters, pullovers, 
cardigans; men, women and children's underwear, 
pyjamas, night dresses, night gowns, socks, neckties, 
belts, hats, caps, shawls, scarves, swimsuits, shoes, 
sandals, boots, slippers. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0984643 
(210) Søknadsnr.: 200815518 
(151) Reg.dato: 2008.06.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.06.24 

(220) Inndato: 2008.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Melton A/S, Ådalen 9, DK-6600 VEJEN, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Clothing for women and men, including sashes for 
wear, scarfs, headscarfs, ties, stocking goods, tights, 
chemisettes, shirts, belts (clothing), footwear and 
headgear. 
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(111) Reg.nr.: 0990336 
(210) Søknadsnr.: 201009602 
(151) Reg.dato: 2008.06.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.06.24 

(220) Inndato: 2010.09.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Raffaello Kramm, Ansbacher Strasse 30 a, DE-10789 

BERLIN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Leather and imitation leather and products made from 
these materials, so far as not contained in other 
classes; travelling trunks and trunks (luggage); bags, 
so far as contained in this class; umbrellas, parasols 
and canes. 

  Klasse 21   Appliances and receptacles for household and kitchen 
(not from precious metal or plated therewith); combs 
and sponges for household purposes; brushes, except 
paintbrushes; material for brush-making; cleaning tow; 
glass, unworked or semi-worked, except building glass; 
glassware, porcelainware and earthenware, so far as 
not contained in other classes. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear for wear. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1003960 
(210) Søknadsnr.: 200906541 
(151) Reg.dato: 2008.07.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.11 

(220) Inndato: 2009.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

RESCUE NIGHT 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Bach Flower Remedies Ltd, Nelsons House, 83 

Parkside, GB-SW195LP WIMBLEDON, LONDON, 
Storbritannia 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Pharmaceutical, medicinal, veterinary, homeopathic, 

allopathic, remedial, dietetic and sanitary preparations 
and substances; vitamins and nutrients; food 
supplements; mineral supplements; medicated drinks 
and foodstuffs; disinfectants; antiseptics; dressings and 
materials for dressings; plasters and bandages; 
diagnostic preparations for medical purposes; flower-
based remedies and flower extracts for aiding 
relaxation, promoting sleep and in the treatment of 
emotional and psychological disorders; preparations 
and substances derived from plants and flowers for use 
in the treatment of emotional and psychological 
disorders and conditions; preparations for medicinal 
and remedial purposes being derived from plants and 
flowers; preparations and substances for treating 
insomnia and sleep disorders. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1213065 
(210) Søknadsnr.: 201409460 
(151) Reg.dato: 2013.12.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2023.12.26 

(220) Inndato: 2014.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

WELIVE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, US-

NY10011 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for members of 
a residential community to participate in social 
networking, engage in virtual communities, manage 
their community membership. 

  Klasse 36   Leasing of real property and apartments; 
management of apartments and buildings. 

  Klasse 38   Digital network telecommunications services; 
providing multiple user wireless access to the Internet. 

  Klasse 42   Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; 
providing a web hosting platform for members of a 
residential community to participate in social 
networking, engage in virtual communities, manage 
community membership; computer services, namely, 
on-site and remote management of IT systems; 
technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; technical support 
services, namely, troubleshooting in the nature of 
diagnosing computer hardware and software problems.

  Klasse 43   Providing community centers for social gatherings and 
meetings; providing of drink. 

  Klasse 45   Online social networking services; personal concierge 
services rendered in residential complexes, namely, 
running errands for others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1225883 
(210) Søknadsnr.: 201414255 
(151) Reg.dato: 2014.07.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2024.07.16 

(220) Inndato: 2014.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPTIMERA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, CW-

WILLEMSTAD, Curacao 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Cosmetic products, namely, non-medicated skin care 
preparations, namely, skin creams, facial creams, night 
creams, anti-aging creams, anti-wrinkle creams; skin 
moisturizers, skin emollients; face and body lotions. 
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(111) Reg.nr.: 1258447 
(210) Søknadsnr.: 201509295 
(151) Reg.dato: 2015.03.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.03.16 

(220) Inndato: 2015.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

DERMIX ABSOLUTE DRY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Impolin AB, Kanalvägen 15, SE-18338 TÄBY, Sverige 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; dentifrices; tissues impregnated with 
preparations for cleaning. 

  Klasse 5   Dietetic food and substances adapted for medical or 
veterinary use, food for babies; dietary supplements for 
humans and animals; material for stopping teeth, dental 
wax; disinfectants; herbicides. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygienic and 
beauty care for animals; agriculture, horticulture and 
forestry services; information, advice and consultancy 
relating to the aforesaid services. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1328123 
(210) Søknadsnr.: 201700548 
(151) Reg.dato: 2016.09.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.09.21 

(220) Inndato: 2017.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Oy Prevex Ab, Jakobstadsvägen 31, FI-66900 

UUSIKAARLEPYY, Finland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Sanitary installations, water supply and sanitation 
equipment; bathroom installations and plumbing 
fixtures; sewerage installations; waste fittings for 
sanitary ware; waste fittings for baths; flexible pipes as 
parts of sink, basin, shower and bath plumbing 
installations; valves (plumbing fittings); valves (faucets) 
as parts of sanitary installations; wash basin stoppers; 
taps (faucets); fittings for basins; fittings for the draining 
of water; waste fittings for basins; waste assemblies for 
baths; bibcocks (plumbing fittings); tub wastes; spouts 
(plumbing fittings); sink sprayers (plumbing fittings); 
sink strainers (plumbing fittings); faucet filters 
(plumbing fittings); shower control valves (plumbing 
fittings); tub control valves (plumbing fittings); elbow 
bends (plastic-) for pipes (parts of sanitary 
installations); sanitary water fittings; waste pipes for 
sanitary installations; apparatus for the supply of water 
for sanitary purposes; sanitary drain armatures for drip 
pipelines, showers, basins, baths; fountains; shower 
mixing valves; washers for water taps; HVAC 
installations (heating, ventilation and air conditioning); 
valves for air conditioners; evaporators for air 
conditioners. 

  
 

(111) Reg.nr.: 1331629 
(210) Søknadsnr.: 201701956 
(151) Reg.dato: 2016.11.14 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.11.14 

(220) Inndato: 2017.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 13th Street, 3rd 

Floor, US-NY10014 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Eyewear, namely, sunglasses, eyeglass frames, 
eyeglass lenses, reading glasses, spectacles, eyewear 
cases, eyeglass chains, eyeglass cords and eyeglass 
lanyards. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1337269 
(210) Søknadsnr.: 201704066 
(151) Reg.dato: 2016.10.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.24 

(220) Inndato: 2017.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

Evostar 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, DE-32339 

ESPELKAMP, Tyskland 
(511) Ny 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; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; computer software; fire-extinguishing 
apparatus; automatic cash dispensers, automatic 
money counting and money changing machines; coin-
operated mechanisms; computer and video games 
software; games software for use on any computer 
platform, including electronic entertainment and games 
consoles; computer game programs; computer games 
programs; video games (software); computer games 
provided through a global computer network or 
supplied by means of multi-media electronic broadcast 
or through telecommunications or electronic 
transmission or via the Internet; computer games, 
leisure and recreational software, video games and 
computer software, all being provided in the form of 
storage media; programs for operating electric and 
electronic apparatus for games, amusement and/or 
entertainment purposes; automatic lottery machines; 
computer software for computer games on the Internet; 
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online games (software), in particular for online betting 
games, online prize games, online gambling games, 
online games of skill and online casino games; 
computer software in the form of an app for mobile 
devices and computers; calculating apparatus in coin-
operated machines and parts for the aforesaid goods; 
computer hardware and software for casino and 
amusement arcade games, for gaming machines, slot 
machines or video lottery gaming machines or games 
of chance via the Internet; electric, electronic, optical or 
automatic apparatus, for identifying data carriers, 
identity cards and credit cards, bank notes and coins; 
electric, electronic or optical alarm and monitoring 
installations, including video cameras and apparatus for 
image transmission and image processing; data 
processing apparatus and computers, including data 
processing apparatus and computers being 
components for data networks and parts facilitating 
data network communications; electric wiring 
harnesses; circuit boards, printed circuit boards 
(electronic components) and combinations thereof, 
being assemblies and parts for apparatus, included in 
class 9; specifically excluding batteries. 

  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; gaming apparatus (including coin-operated 
apparatus); coin-operated arcade games (machines); 
games for amusement arcades (included in class 28); 
coin-operated video gaming apparatus; video games 
adapted for use with external screens or monitors only; 
casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; 
coin-operated automatic gaming machines and gaming 
machines, in particular for gaming arcades, with or 
without a prize payout; electronic or electrotechnical 
gaming apparatus, automatic gaming machines, 
gaming machines, slot machines operated by coins, 
tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, 
magnetic or biometric storage media, in particular for 
commercial use in casinos and amusement arcades, 
with or without a prize payout; automatic gaming 
machines and gaming machines, in particular for 
commercial use in casinos and gaming arcades, with or 
without a prize payout; coin-operated gaming machines 
and/of electronic money-based gaming apparatus 
(machines), with or without prizes; housings adapted 
for gaming machines, gaming apparatus and automatic 
gaming machines, operated by means of coins, tokens, 
tickets or by means of electronic, magnetic or biometric 
storage media, in particular for commercial use in 
casinos and gaming arcades, with or without a prize 
payout; electronic games; electronic game 
entertainment apparatus and accessories; video output 
game machines; drawing apparatus for prize games 
and lotteries, draws or raffles; housings of metal, plastic 
and/or wood for coin-operated automatic machines; 
apparatus for games (including video games), other 
than adapted for use with external screens or monitors 
only; electropneumatic and electric pulling machines 
(gaming machines); gaming tables, in particular for 
table football, billiards, sliding games; flying discs (toys) 
and darts; electric, electronic or electromechanical 
apparatus for bingo games, lotteries or video lottery 
games and for betting offices, networked or 
unnetworked; LCD games consoles; automatic gaming 
machines; including all the aforesaid automatic 
machines, machines and apparatus operating in 
networks; apparatus and devices for accepting and 
storing money, being fittings for the aforesaid automatic 
machines, included in class 28. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1343543 
(210) Søknadsnr.: 201705924 
(151) Reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.21 

(220) Inndato: 2017.05.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

C.I. TAKIRON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 C.I. TAKIRON Corporation, 3-1-3, Umeda Kita- Ku, JP-

OSAKA-SHI, OSAKA, Japan 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemicals for use in the processing of plastics; 
chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
chemicals for the manufacture of paints; fire retardant 
chemicals; adhesives for floor, ceiling and wall tiles; 
adhesives for use in the construction industry; synthetic 
resin adhesives for industrial purposes. 

  Klasse 6   Metal brackets for use in the construction and 
assembly of decking; metal building materials; metal 
connectors for decking and decking joists; wire mesh. 

  Klasse 7   Pumps [machines]; electric motors for machines. 
  Klasse 16   Plastic bags for packing; grocery bags of paper or 

plastic; plastic food storage bags for household use; 
plastic films used as packaging for food; plastic film for 
wrapping; dry erase writing boards; dry erase writing 
sheets. 

  Klasse 17   Pipe joints, not of metal; electrical insulating materials; 
plastic sheeting for preventing weed growth; extruded 
plastics in the form of bars for use in manufacture; 
plastics in extruded form for use in manufacture; 
extruded plastics in the form of blocks for use in 
manufacture; synthetic rubber for use in manufacture; 
plastic film for agricultural purposes; hoses, not of 
metal, for agricultural purposes; hoses made of plastic; 
watering hoses; irrigation hoses; plastic sheeting for 
agricultural and horticultural purposes; waterproof 
packings; joint packings; graphite packing for gaskets; 
semi-processed plastics; semi-processed resins; semi-
processed plastics, in the form of boards, sheets, rods 
and bars; semi-processed resins, in the form of boards, 
sheets, rods and bars; soundproofing materials; 
insulators for railway tracks. 

  Klasse 19   Plastic floorboards; floor tiles of plastic; rubber 
flooring; building materials [non-metallic]; non-metal 
fire-resistant boards and panels for construction; 
cladding, not of metal, for construction and building; 
plastic pipes for plumbing purposes; shingles, not of 
metal; plastic conduits for drainage; wall boards [not of 
metal]; glass blocks for building; geotextiles for use in 
connection with road construction, railroad 
construction, tunnel construction, waterway 
construction and public works construction; modular 
silos [not of metal]; sewer pipes, not of metal; non-
metal partitions for building; hardboard; plastic security 
windows allowing communication; pre-fabricated 
buildings, not of metal; pre-fabricated storage sheds, 
not of metal; pre-fabricated houses, not of metal, for 
farmyard animals; modular stables, not of metal; plastic 
tiles; plastic boundary marking posts; multilayer panels 
of plastic for use in building. 

  Klasse 22   Nets; tents, not for camping; tarpaulins, not for use 
with vehicles. 

  Klasse 24   Agriculture sheets made of non-woven textile fabrics; 
agriculture covers made of non-woven textile fabrics; 
non-woven textile fabrics. 

  Klasse 27   Wallpaper. 
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(111) Reg.nr.: 1359536 
(210) Søknadsnr.: 201710395 
(151) Reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.06.12 

(220) Inndato: 2017.08.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

MESA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Monahan Products LLC, 60 Sharp Street, Suite 3, US-

MA02043 HINGHAM, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Infant car seats; infant car seat bases; infant car seat 
cover for protection from weather or insects. 

  Klasse 18   Travel bags for infant car seats. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1361903 
(210) Søknadsnr.: 201711039 
(151) Reg.dato: 2017.04.28 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.04.28 

(220) Inndato: 2017.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEAUTE RESORT, 8 avenue Jules Ferry, FR-13260 

CASSIS, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Solid and liquid soaps; bath beads and salts for 
cosmetic use; cosmetic products; hair styling and hair 
care products; shaving products; body deodorants; oils 
for cosmetic use; creams for cosmetic use, make-up 
products; nail polish, cleaning products, dentifrices, 
incense, joss sticks, scented wood, potpourris; 
perfumery products, perfumes, eaux de parfum, 
scented water, extracts of flowers, toilet water, 
perfumes for laundry, perfumed sachets, perfumed 
wipes and tissues (perfume), air fragrancing 
preparations, room fragrances, perfumed substances 
for indoor perfume diffusers. 

  Klasse 4   Candles for lighting, perfumed candles, scented 
candles, wax for lighting and lighting fuel. 

 
  

 

(111) Reg.nr.: 1369944 
(210) Søknadsnr.: 201713464 
(151) Reg.dato: 2016.10.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.10.13 

(220) Inndato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Magpul Industries Corp, 8226 Bee Caves Road, US-

TX78746 AUSTIN, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   All purpose carrying bags and cases, namely, fabric 
pouches and wallets; luggage tags; credential holders, 
namely, holders for badges and business cards. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1376570 
(210) Søknadsnr.: 201715539 
(151) Reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.05.11 

(220) Inndato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Aurora Group Danmark A/S, Lautruphøj 5, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires 
of common metal; ironmongery; small items of metal 
hardware; pipes and tubes of metal; safes; ores. 

  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; cash 
registers, calculating machines, fire-extinguishing 
apparatus; lighting dimmers; lighting transformers. 

  Klasse 11   Lamp stands; display lighting; lighting lamps; lighting 
fittings; lighting elements; lighting panels; decorative 
lighting; lighting installations; lighting units; electric 
track lighting units; fittings for ornamental lighting 
apparatus; lighting. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; instructional and teaching material 
(except apparatus); plastic materials for packaging; 
printers' type; printing blocks; desk mats; notebook 
covers; typewriters; office requisites; office requisites, 
except furniture. 

  Klasse 18   Backpacks; backpacks [rucksacks]; bags; wallets. 
  Klasse 27   Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 

materials for covering existing floors; wall hangings 
(non-textile); chair mats [under-chair floor protector]; 
non-slip underlays. 



begrensing av varer og tjenester for int.merker 2018.07.30 - nr 31/18

50 
 

  Klasse 28   Decorations for Christmas trees. 
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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.: 297583 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(151) Int. reg. dato: 2018.04.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.15 
(210) Søknadsnr: 201713581 
(220) Inndato: 2017.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Ride like a Viking 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CATHRINE FODSTAD, Myrvang Søndre, 2500 

TYNSET, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Seletøy for dyr; lær og lærimitasjoner; skinn og huder; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
alle de forannevnte tjenestene er knyttet til 
hestetransport og innpakning og lagring av varer 
knyttet til hest og hestehold .  

  Klasse 41   Personlig trener [mosjon og trim]; praktisk opplæring 
[ved demonstrasjon]; undervisning; veiledning; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
sportslige aktiviteter; alle de forannevnte tjenestene er 
knyttet til hestehold, hesteridning og avl av hest. 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 130864 
 

 
(111) Reg.nr.: 130866 
 

 
(111) Reg.nr.: 130893 
 

 
(111) Reg.nr.: 130897 
 

 
(111) Reg.nr.: 130898 
 

 
(111) Reg.nr.: 130912 
 

 
(111) Reg.nr.: 130938 
 

 
(111) Reg.nr.: 130949 
 

 
(111) Reg.nr.: 130957 
 

 
(111) Reg.nr.: 130958 
 

 
(111) Reg.nr.: 130966 
 

 
(111) Reg.nr.: 130999 
 

 
(111) Reg.nr.: 131039 
 

 
(111) Reg.nr.: 131049 
 

 
(111) Reg.nr.: 131071 
 

 
(111) Reg.nr.: 131078 
 

 
(111) Reg.nr.: 131079 
 

 
(111) Reg.nr.: 131086 
 

 
(111) Reg.nr.: 131087 
 

 
(111) Reg.nr.: 131090 
 

 
(111) Reg.nr.: 131100 
 

 

(111) Reg.nr.: 131130 
 

 
(111) Reg.nr.: 131139 
 

 
(111) Reg.nr.: 131166 
 

 
(111) Reg.nr.: 131167 
 

 
(111) Reg.nr.: 131168 
 

 
(111) Reg.nr.: 131169 
 

 
(111) Reg.nr.: 131177 
 

 
(111) Reg.nr.: 131178 
 

 
(111) Reg.nr.: 131195 
 

 
(111) Reg.nr.: 131197 
 

 
(111) Reg.nr.: 131198 
 

 
(111) Reg.nr.: 131207 
 

 
(111) Reg.nr.: 131324 
 

 
(111) Reg.nr.: 186915 
 

 
(111) Reg.nr.: 186917 
 

 
(111) Reg.nr.: 186921 
 

 
(111) Reg.nr.: 186930 
 

 
(111) Reg.nr.: 186937 
 

 
(111) Reg.nr.: 186945 
 

 
(111) Reg.nr.: 186946 
 

 
(111) Reg.nr.: 186949 
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(111) Reg.nr.: 186950 
 

 
(111) Reg.nr.: 186956 
 

 
(111) Reg.nr.: 186962 
 

 
(111) Reg.nr.: 186963 
 

 
(111) Reg.nr.: 186983 
 

 
(111) Reg.nr.: 186987 
 

 
(111) Reg.nr.: 186989 
 

 
(111) Reg.nr.: 186997 
 

 
(111) Reg.nr.: 186999 
 

 
(111) Reg.nr.: 187001 
 

 
(111) Reg.nr.: 187003 
 

 
(111) Reg.nr.: 187012 
 

 
(111) Reg.nr.: 187019 
 

 
(111) Reg.nr.: 187030 
 

 
(111) Reg.nr.: 187031 
 

 
(111) Reg.nr.: 187033 
 

 
(111) Reg.nr.: 187034 
 

 
(111) Reg.nr.: 187041 
 

 
(111) Reg.nr.: 187045 
 

 
(111) Reg.nr.: 187047 
 

 
(111) Reg.nr.: 187052 
 

 
(111) Reg.nr.: 187058 
 

 

(111) Reg.nr.: 187062 
 

 
(111) Reg.nr.: 187068 
 

 
(111) Reg.nr.: 187069 
 

 
(111) Reg.nr.: 187092 
 

 
(111) Reg.nr.: 187106 
 

 
(111) Reg.nr.: 187109 
 

 
(111) Reg.nr.: 187124 
 

 
(111) Reg.nr.: 187125 
 

 
(111) Reg.nr.: 187128 
 

 
(111) Reg.nr.: 187132 
 

 
(111) Reg.nr.: 187137 
 

 
(111) Reg.nr.: 187140 
 

 
(111) Reg.nr.: 187145 
 

 
(111) Reg.nr.: 187148 
 

 
(111) Reg.nr.: 187149 
 

 
(111) Reg.nr.: 187154 
 

 
(111) Reg.nr.: 187159 
 

 
(111) Reg.nr.: 187167 
 

 
(111) Reg.nr.: 187173 
 

 
(111) Reg.nr.: 187174 
 

 
(111) Reg.nr.: 187175 
 

 
(111) Reg.nr.: 187176 
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(111) Reg.nr.: 187177 
 

 
(111) Reg.nr.: 187180 
 

 
(111) Reg.nr.: 187204 
 

 
(111) Reg.nr.: 187213 
 

 
(111) Reg.nr.: 187216 
 

 
(111) Reg.nr.: 187219 
 

 
(111) Reg.nr.: 187220 
 

 
(111) Reg.nr.: 187235 
 

 
(111) Reg.nr.: 187240 
 

 
(111) Reg.nr.: 187242 
 

 
(111) Reg.nr.: 187246 
 

 
(111) Reg.nr.: 187251 
 

 
(111) Reg.nr.: 187252 
 

 
(111) Reg.nr.: 187255 
 

 
(111) Reg.nr.: 187266 
 

 
(111) Reg.nr.: 187267 
 

 
(111) Reg.nr.: 187271 
 

 
(111) Reg.nr.: 187272 
 

 
(111) Reg.nr.: 187274 
 

 
(111) Reg.nr.: 187285 
 

 
(111) Reg.nr.: 187290 
 

 
(111) Reg.nr.: 187292 
 

 

(111) Reg.nr.: 187296 
 

 
(111) Reg.nr.: 187298 
 

 
(111) Reg.nr.: 187299 
 

 
(111) Reg.nr.: 187300 
 

 
(111) Reg.nr.: 187306 
 

 
(111) Reg.nr.: 187312 
 

 
(111) Reg.nr.: 187321 
 

 
(111) Reg.nr.: 187325 
 

 
(111) Reg.nr.: 187326 
 

 
(111) Reg.nr.: 187334 
 

 
(111) Reg.nr.: 187341 
 

 
(111) Reg.nr.: 187342 
 

 
(111) Reg.nr.: 187343 
 

 
(111) Reg.nr.: 187345 
 

 
(111) Reg.nr.: 187349 
 

 
(111) Reg.nr.: 187352 
 

 
(111) Reg.nr.: 187361 
 

 
(111) Reg.nr.: 187373 
 

 
(111) Reg.nr.: 187378 
 

 
(111) Reg.nr.: 187379 
 

 
(111) Reg.nr.: 187380 
 

 
(111) Reg.nr.: 187383 
 

 



merker som ikke er fornyet 2018.07.30 - nr 31/18

55 
 

(111) Reg.nr.: 187385 
 

 
(111) Reg.nr.: 187405 
 

 
(111) Reg.nr.: 187412 
 

 
(111) Reg.nr.: 187423 
 

 
(111) Reg.nr.: 187432 
 

 
(111) Reg.nr.: 187434 
 

 
(111) Reg.nr.: 187448 
 

 
(111) Reg.nr.: 187459 
 

 
(111) Reg.nr.: 187465 
 

 
(111) Reg.nr.: 187474 
 

 
(111) Reg.nr.: 187480 
 

 
(111) Reg.nr.: 187481 
 

 
(111) Reg.nr.: 187482 
 

 
(111) Reg.nr.: 187486 
 

 
(111) Reg.nr.: 187487 
 

 
(111) Reg.nr.: 187496 
 

 
(111) Reg.nr.: 187497 
 

 
(111) Reg.nr.: 187498 
 

 
(111) Reg.nr.: 187499 
 

 
(111) Reg.nr.: 187500 
 

 
(111) Reg.nr.: 187514 
 

 
(111) Reg.nr.: 187516 
 

 

(111) Reg.nr.: 187524 
 

 
(111) Reg.nr.: 187526 
 

 
(111) Reg.nr.: 187527 
 

 
(111) Reg.nr.: 187528 
 

 
(111) Reg.nr.: 187530 
 

 
(111) Reg.nr.: 187543 
 

 
(111) Reg.nr.: 187544 
 

 
(111) Reg.nr.: 187546 
 

 
(111) Reg.nr.: 187547 
 

 
(111) Reg.nr.: 187556 
 

 
(111) Reg.nr.: 187558 
 

 
(111) Reg.nr.: 187563 
 

 
(111) Reg.nr.: 187565 
 

 
(111) Reg.nr.: 187569 
 

 
(111) Reg.nr.: 187572 
 

 
(111) Reg.nr.: 187576 
 

 
(111) Reg.nr.: 187578 
 

 
(111) Reg.nr.: 187605 
 

 
(111) Reg.nr.: 187608 
 

 
(111) Reg.nr.: 187617 
 

 
(111) Reg.nr.: 187619 
 

 
(111) Reg.nr.: 187621 
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(111) Reg.nr.: 187622 
 

 
(111) Reg.nr.: 187624 
 

 
(111) Reg.nr.: 187630 
 

 
(111) Reg.nr.: 187639 
 

 
(111) Reg.nr.: 187641 
 

 
(111) Reg.nr.: 187646 
 

 
(111) Reg.nr.: 187649 
 

 
(111) Reg.nr.: 187658 
 

 
(111) Reg.nr.: 187660 
 

 
(111) Reg.nr.: 187668 
 

 
(111) Reg.nr.: 187669 
 

 
(111) Reg.nr.: 187674 
 

 
(111) Reg.nr.: 187677 
 

 
(111) Reg.nr.: 187679 
 

 
(111) Reg.nr.: 187682 
 

 
(111) Reg.nr.: 187683 
 

 
(111) Reg.nr.: 187694 
 

 
(111) Reg.nr.: 187695 
 

 
(111) Reg.nr.: 187712 
 

 
(111) Reg.nr.: 187716 
 

 
(111) Reg.nr.: 187722 
 

 
(111) Reg.nr.: 187725 
 

 

(111) Reg.nr.: 187726 
 

 
(111) Reg.nr.: 187728 
 

 
(111) Reg.nr.: 187732 
 

 
(111) Reg.nr.: 187737 
 

 
(111) Reg.nr.: 187739 
 

 
(111) Reg.nr.: 187742 
 

 
(111) Reg.nr.: 187753 
 

 
(111) Reg.nr.: 187758 
 

 
(111) Reg.nr.: 187761 
 

 
(111) Reg.nr.: 187763 
 

 
(111) Reg.nr.: 187811 
 

 
(111) Reg.nr.: 242755 
 

 
(111) Reg.nr.: 242831 
 

 
(111) Reg.nr.: 242832 
 

 
(111) Reg.nr.: 242833 
 

 
(111) Reg.nr.: 242837 
 

 
(111) Reg.nr.: 242838 
 

 
(111) Reg.nr.: 242839 
 

 
(111) Reg.nr.: 242840 
 

 
(111) Reg.nr.: 242843 
 

 
(111) Reg.nr.: 242844 
 

 
(111) Reg.nr.: 242849 
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(111) Reg.nr.: 242854 
 

 
(111) Reg.nr.: 242855 
 

 
(111) Reg.nr.: 242858 
 

 
(111) Reg.nr.: 242860 
 

 
(111) Reg.nr.: 242862 
 

 
(111) Reg.nr.: 242865 
 

 
(111) Reg.nr.: 242866 
 

 
(111) Reg.nr.: 242867 
 

 
(111) Reg.nr.: 242873 
 

 
(111) Reg.nr.: 242874 
 

 
(111) Reg.nr.: 242877 
 

 
(111) Reg.nr.: 242879 
 

 
(111) Reg.nr.: 242881 
 

 
(111) Reg.nr.: 242882 
 

 
(111) Reg.nr.: 242883 
 

 
(111) Reg.nr.: 242885 
 

 
(111) Reg.nr.: 242886 
 

 
(111) Reg.nr.: 242888 
 

 
(111) Reg.nr.: 242892 
 

 
(111) Reg.nr.: 242893 
 

 
(111) Reg.nr.: 242895 
 

 
(111) Reg.nr.: 242896 
 

 

(111) Reg.nr.: 242899 
 

 
(111) Reg.nr.: 242903 
 

 
(111) Reg.nr.: 242904 
 

 
(111) Reg.nr.: 242905 
 

 
(111) Reg.nr.: 242906 
 

 
(111) Reg.nr.: 242908 
 

 
(111) Reg.nr.: 242911 
 

 
(111) Reg.nr.: 242912 
 

 
(111) Reg.nr.: 242913 
 

 
(111) Reg.nr.: 242914 
 

 
(111) Reg.nr.: 242916 
 

 
(111) Reg.nr.: 242918 
 

 
(111) Reg.nr.: 242920 
 

 
(111) Reg.nr.: 242922 
 

 
(111) Reg.nr.: 242923 
 

 
(111) Reg.nr.: 242924 
 

 
(111) Reg.nr.: 242925 
 

 
(111) Reg.nr.: 242927 
 

 
(111) Reg.nr.: 242929 
 

 
(111) Reg.nr.: 242931 
 

 
(111) Reg.nr.: 242932 
 

 
(111) Reg.nr.: 242933 
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(111) Reg.nr.: 242938 
 

 
(111) Reg.nr.: 242939 
 

 
(111) Reg.nr.: 242941 
 

 
(111) Reg.nr.: 242942 
 

 
(111) Reg.nr.: 242943 
 

 
(111) Reg.nr.: 242950 
 

 
(111) Reg.nr.: 242953 
 

 
(111) Reg.nr.: 242958 
 

 
(111) Reg.nr.: 242959 
 

 
(111) Reg.nr.: 242961 
 

 
(111) Reg.nr.: 242965 
 

 
(111) Reg.nr.: 242966 
 

 
(111) Reg.nr.: 242971 
 

 
(111) Reg.nr.: 242974 
 

 
(111) Reg.nr.: 242979 
 

 
(111) Reg.nr.: 242980 
 

 
(111) Reg.nr.: 242982 
 

 
(111) Reg.nr.: 242984 
 

 
(111) Reg.nr.: 242985 
 

 
(111) Reg.nr.: 242986 
 

 
(111) Reg.nr.: 242987 
 

 
(111) Reg.nr.: 242988 
 

 

(111) Reg.nr.: 242989 
 

 
(111) Reg.nr.: 242994 
 

 
(111) Reg.nr.: 242995 
 

 
(111) Reg.nr.: 242996 
 

 
(111) Reg.nr.: 242998 
 

 
(111) Reg.nr.: 242999 
 

 
(111) Reg.nr.: 243000 
 

 
(111) Reg.nr.: 243001 
 

 
(111) Reg.nr.: 243004 
 

 
(111) Reg.nr.: 243008 
 

 
(111) Reg.nr.: 243010 
 

 
(111) Reg.nr.: 243011 
 

 
(111) Reg.nr.: 243012 
 

 
(111) Reg.nr.: 243014 
 

 
(111) Reg.nr.: 243016 
 

 
(111) Reg.nr.: 243018 
 

 
(111) Reg.nr.: 243021 
 

 
(111) Reg.nr.: 243022 
 

 
(111) Reg.nr.: 243023 
 

 
(111) Reg.nr.: 243025 
 

 
(111) Reg.nr.: 243027 
 

 
(111) Reg.nr.: 243031 
 

 



merker som ikke er fornyet 2018.07.30 - nr 31/18

59 
 

(111) Reg.nr.: 243034 
 

 
(111) Reg.nr.: 243042 
 

 
(111) Reg.nr.: 243043 
 

 
(111) Reg.nr.: 243044 
 

 
(111) Reg.nr.: 243045 
 

 
(111) Reg.nr.: 243047 
 

 
(111) Reg.nr.: 243048 
 

 
(111) Reg.nr.: 243050 
 

 
(111) Reg.nr.: 243051 
 

 
(111) Reg.nr.: 243052 
 

 
(111) Reg.nr.: 243057 
 

 
(111) Reg.nr.: 243058 
 

 
(111) Reg.nr.: 243060 
 

 
(111) Reg.nr.: 243061 
 

 
(111) Reg.nr.: 243064 
 

 
(111) Reg.nr.: 243065 
 

 
(111) Reg.nr.: 243066 
 

 
(111) Reg.nr.: 243068 
 

 
(111) Reg.nr.: 243069 
 

 
(111) Reg.nr.: 243073 
 

 
(111) Reg.nr.: 243074 
 

 
(111) Reg.nr.: 243077 
 

 

(111) Reg.nr.: 243078 
 

 
(111) Reg.nr.: 243079 
 

 
(111) Reg.nr.: 243082 
 

 
(111) Reg.nr.: 243083 
 

 
(111) Reg.nr.: 243086 
 

 
(111) Reg.nr.: 243087 
 

 
(111) Reg.nr.: 243088 
 

 
(111) Reg.nr.: 243089 
 

 
(111) Reg.nr.: 243090 
 

 
(111) Reg.nr.: 243091 
 

 
(111) Reg.nr.: 243092 
 

 
(111) Reg.nr.: 243093 
 

 
(111) Reg.nr.: 243094 
 

 
(111) Reg.nr.: 243098 
 

 
(111) Reg.nr.: 243099 
 

 
(111) Reg.nr.: 243100 
 

 
(111) Reg.nr.: 243101 
 

 
(111) Reg.nr.: 243102 
 

 
(111) Reg.nr.: 243103 
 

 
(111) Reg.nr.: 243104 
 

 
(111) Reg.nr.: 243105 
 

 
(111) Reg.nr.: 243106 
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(111) Reg.nr.: 243107 
 

 
(111) Reg.nr.: 243109 
 

 
(111) Reg.nr.: 243110 
 

 
(111) Reg.nr.: 243111 
 

 
(111) Reg.nr.: 243114 
 

 
(111) Reg.nr.: 243115 
 

 
(111) Reg.nr.: 243116 
 

 
(111) Reg.nr.: 243117 
 

 
(111) Reg.nr.: 243122 
 

 
(111) Reg.nr.: 243123 
 

 
(111) Reg.nr.: 243125 
 

 
(111) Reg.nr.: 243131 
 

 
(111) Reg.nr.: 243134 
 

 
(111) Reg.nr.: 243135 
 

 
(111) Reg.nr.: 243137 
 

 
(111) Reg.nr.: 243138 
 

 
(111) Reg.nr.: 243139 
 

 
(111) Reg.nr.: 243141 
 

 
(111) Reg.nr.: 243142 
 

 
(111) Reg.nr.: 243144 
 

 
(111) Reg.nr.: 243145 
 

 
(111) Reg.nr.: 243146 
 

 

(111) Reg.nr.: 243150 
 

 
(111) Reg.nr.: 243151 
 

 
(111) Reg.nr.: 243154 
 

 
(111) Reg.nr.: 243157 
 

 
(111) Reg.nr.: 243158 
 

 
(111) Reg.nr.: 243159 
 

 
(111) Reg.nr.: 243160 
 

 
(111) Reg.nr.: 243162 
 

 
(111) Reg.nr.: 243163 
 

 
(111) Reg.nr.: 243165 
 

 
(111) Reg.nr.: 243170 
 

 
(111) Reg.nr.: 243171 
 

 
(111) Reg.nr.: 243179 
 

 
(111) Reg.nr.: 243180 
 

 
(111) Reg.nr.: 243183 
 

 
(111) Reg.nr.: 243184 
 

 
(111) Reg.nr.: 243186 
 

 
(111) Reg.nr.: 243188 
 

 
(111) Reg.nr.: 243192 
 

 
(111) Reg.nr.: 243195 
 

 
(111) Reg.nr.: 243197 
 

 
(111) Reg.nr.: 243198 
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(111) Reg.nr.: 243199 
 

 
(111) Reg.nr.: 243200 
 

 
(111) Reg.nr.: 243202 
 

 
(111) Reg.nr.: 243203 
 

 
(111) Reg.nr.: 243204 
 

 
(111) Reg.nr.: 243213 
 

 
(111) Reg.nr.: 243214 
 

 
(111) Reg.nr.: 243216 
 

 
(111) Reg.nr.: 243217 
 

 
(111) Reg.nr.: 243220 
 

 
(111) Reg.nr.: 243221 
 

 
(111) Reg.nr.: 243224 
 

 
(111) Reg.nr.: 243225 
 

 
(111) Reg.nr.: 243227 
 

 
(111) Reg.nr.: 243228 
 

 
(111) Reg.nr.: 243230 
 

 
(111) Reg.nr.: 243231 
 

 
(111) Reg.nr.: 243233 
 

 
(111) Reg.nr.: 243234 
 

 
(111) Reg.nr.: 243235 
 

 
(111) Reg.nr.: 243239 
 

 
(111) Reg.nr.: 243240 
 

 

(111) Reg.nr.: 243241 
 

 
(111) Reg.nr.: 243244 
 

 
(111) Reg.nr.: 243247 
 

 
(111) Reg.nr.: 243248 
 

 
(111) Reg.nr.: 243249 
 

 
(111) Reg.nr.: 243251 
 

 
(111) Reg.nr.: 243253 
 

 
(111) Reg.nr.: 243255 
 

 
(111) Reg.nr.: 243256 
 

 
(111) Reg.nr.: 243259 
 

 
(111) Reg.nr.: 243260 
 

 
(111) Reg.nr.: 243265 
 

 
(111) Reg.nr.: 243271 
 

 
(111) Reg.nr.: 243272 
 

 
(111) Reg.nr.: 243273 
 

 
(111) Reg.nr.: 243278 
 

 
(111) Reg.nr.: 243279 
 

 
(111) Reg.nr.: 243280 
 

 
(111) Reg.nr.: 243283 
 

 
(111) Reg.nr.: 243284 
 

 
(111) Reg.nr.: 243285 
 

 
(111) Reg.nr.: 243286 
 

 



merker som ikke er fornyet 2018.07.30 - nr 31/18

62 
 

(111) Reg.nr.: 243288 
 

 
(111) Reg.nr.: 243289 
 

 
(111) Reg.nr.: 243290 
 

 
(111) Reg.nr.: 243291 
 

 
(111) Reg.nr.: 243292 
 

 
(111) Reg.nr.: 243295 
 

 
(111) Reg.nr.: 243297 
 

 
(111) Reg.nr.: 243298 
 

 
(111) Reg.nr.: 243299 
 

 
(111) Reg.nr.: 243301 
 

 
(111) Reg.nr.: 243303 
 

 
(111) Reg.nr.: 243304 
 

 
(111) Reg.nr.: 243305 
 

 
(111) Reg.nr.: 243307 
 

 
(111) Reg.nr.: 243309 
 

 
(111) Reg.nr.: 243312 
 

 
(111) Reg.nr.: 243313 
 

 
(111) Reg.nr.: 243315 
 

 
(111) Reg.nr.: 243316 
 

 
(111) Reg.nr.: 243317 
 

 
(111) Reg.nr.: 243318 
 

 
(111) Reg.nr.: 243319 
 

 

(111) Reg.nr.: 243321 
 

 
(111) Reg.nr.: 243322 
 

 
(111) Reg.nr.: 243323 
 

 
(111) Reg.nr.: 243325 
 

 
(111) Reg.nr.: 243328 
 

 
(111) Reg.nr.: 243329 
 

 
(111) Reg.nr.: 243332 
 

 
(111) Reg.nr.: 243333 
 

 
(111) Reg.nr.: 243453 
 

 
(111) Reg.nr.: 244201 
 

 
(111) Reg.nr.: 244989 
 

 
(111) Reg.nr.: 245059 
 

 
(111) Reg.nr.: 245154 
 

 
(111) Reg.nr.: 26038 
 

 
(111) Reg.nr.: 37114 
 

 
(111) Reg.nr.: 37678 
 

 
(111) Reg.nr.: 37701 
 

 
(111) Reg.nr.: 50845 
 

 
(111) Reg.nr.: 50877 
 

 
(111) Reg.nr.: 51143 
 

 
(111) Reg.nr.: 73109 
 

 
(111) Reg.nr.: 73115 
 

 



merker som ikke er fornyet 2018.07.30 - nr 31/18

63 
 

(111) Reg.nr.: 73127 
 

 
(111) Reg.nr.: 73130 
 

 
(111) Reg.nr.: 73170 
 

 
(111) Reg.nr.: 73172 
 

 
(111) Reg.nr.: 73223 
 

 
(111) Reg.nr.: 73239 
 

 
(111) Reg.nr.: 73250 
 

 
(111) Reg.nr.: 73251 
 

 
(111) Reg.nr.: 73274 
 

 
(111) Reg.nr.: 73282 
 

 
(111) Reg.nr.: 73292 
 

 
(111) Reg.nr.: 73331 
 

 
(111) Reg.nr.: 99881 
 

 
(111) Reg.nr.: 99894 
 

 
(111) Reg.nr.: 99910 
 

 
(111) Reg.nr.: 99917 
 

 
(111) Reg.nr.: 99920 
 

 
(111) Reg.nr.: 99921 
 

 
(111) Reg.nr.: 99923 
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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. 
 
 

(111) Reg.nr.: 101148 
(210) Søknadsnr.: 19762866 
(730) Innehaver: 
 Velbon Kabushiki Kaisha (Velbon Corporation), 1-5, 

Nogata 6-chome, Nakano-ku, JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101570 
(210) Søknadsnr.: 19770137 
(730) Innehaver: 
 Speno International S.A., Route du Nant-d'Avril 94, CH-

1217 MEYRIN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 114840 
(210) Søknadsnr.: 19820063 
(730) Innehaver: 
 Polaris S.r.l., Via Tortona 37, IT-20144 MILANO, Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 141958 
(210) Søknadsnr.: 19890484 
(730) Innehaver: 
 Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, US-WI53562 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 142875 
(210) Søknadsnr.: 19892384 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143241 
(210) Søknadsnr.: 19892383 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143726 
(210) Søknadsnr.: 19861323 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147620 
(210) Søknadsnr.: 19901072 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150156 
(210) Søknadsnr.: 19910446 
(730) Innehaver: 
 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 7 place 

Henri Dunant, FR-63000 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 151604 
(210) Søknadsnr.: 19912774 
(730) Innehaver: 
 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 7 place 

Henri Dunant, FR-63000 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
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(111) Reg.nr.: 153415 
(210) Søknadsnr.: 19912773 
(730) Innehaver: 
 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 7 place 

Henri Dunant, FR-63000 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166663 
(210) Søknadsnr.: 19940784 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 180609 
(210) Søknadsnr.: 19960789 
(730) Innehaver: 
 Cageeve AS, Inngang 7, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 186570 
(210) Søknadsnr.: 19972199 
(730) Innehaver: 
 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 7 place 

Henri Dunant, FR-63000 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187853 
(210) Søknadsnr.: 19964165 
(730) Innehaver: 
 LASSE LØVKVAM, Valhallveien 8 G, 0196 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192384 
(210) Søknadsnr.: 19976316 
(730) Innehaver: 
 55DSL AG, Hardturmstrasse 11, CH-8005 ZÜRICH, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192690 
(210) Søknadsnr.: 199802824 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193172 
(210) Søknadsnr.: 199801956 
(730) Innehaver: 
 FMTM Distribution Ltd, 3A and 3B Isle of Man Freeport, 

IM-IM92AP BALLASALLA, Isle of Man 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193292 
(210) Søknadsnr.: 19975555 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193366 
(210) Søknadsnr.: 199801412 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193374 
(210) Søknadsnr.: 199801487 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193484 
(210) Søknadsnr.: 199805057 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
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(111) Reg.nr.: 194435 
(210) Søknadsnr.: 199805249 
(730) Innehaver: 
 Suntory Flowers Ltd, 4-17-5. Shiba, Minato-ku, JP-

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204201 
(210) Søknadsnr.: 200001930 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 205774 
(210) Søknadsnr.: 200003155 
(730) Innehaver: 
 PRO TEC International Limited, P.O.Box 142, The 

Beehive Rohais, GG-GY13HT SAINT PETER PORT, 
Guernsey 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 211637 
(210) Søknadsnr.: 200103800 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 222271 
(210) Søknadsnr.: 200305602 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229553 
(210) Søknadsnr.: 199802825 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229557 
(210) Søknadsnr.: 199802826 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 230025 
(210) Søknadsnr.: 200502069 
(730) Innehaver: 
 Koppernæs AS, Postboks 1504, 6025 ÅLESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236062 
(210) Søknadsnr.: 200512724 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236523 
(210) Søknadsnr.: 200601905 
(730) Innehaver: 
 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT, 7 place 

Henri Dunant, FR-63000 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237284 
(210) Søknadsnr.: 200605677 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237835 
(210) Søknadsnr.: 200609917 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
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(111) Reg.nr.: 238064 
(210) Søknadsnr.: 200608921 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238065 
(210) Søknadsnr.: 200609278 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238095 
(210) Søknadsnr.: 200610211 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 240017 
(210) Søknadsnr.: 200604374 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243331 
(210) Søknadsnr.: 200711565 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243411 
(210) Søknadsnr.: 200703101 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245798 
(210) Søknadsnr.: 200711167 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246469 
(210) Søknadsnr.: 200804906 
(730) Innehaver: 
 OY Karl Fazer AB, Fazerintie 6, FI-01230 VANDA, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247091 
(210) Søknadsnr.: 200802640 
(730) Innehaver: 
 GANIC NATURAL BEVERAGES GmbH, Gottlieb-

Daimler-Str. 1, DE-63505 LANGENSELBOLD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247337 
(210) Søknadsnr.: 200715569 
(730) Innehaver: 
 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Chéri Rehøj, c/o Schneider Electric Danmark A/S, 

Lautrupvang 1, DK-2750 BALLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247399 
(210) Søknadsnr.: 200807353 
(730) Innehaver: 
 FONDBERG AS, Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247552 
(210) Søknadsnr.: 200806461 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
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(111) Reg.nr.: 247624 
(210) Søknadsnr.: 200807830 
(730) Innehaver: 
 Biostar microtech International Corp., 2F, NO. 108-2, Min 

Chuan Rd., Xindian Dist., TW-231 NEW TAIPEI CITY, 
Taiwan 

(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247874 
(210) Søknadsnr.: 200808701 
(730) Innehaver: 
 Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Ltd), 2-4, Nakanoshima 3-

chome, Kita-ku, JP-OSAKA, Japan 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248546 
(210) Søknadsnr.: 200811375 
(730) Innehaver: 
 Otteren Gullegget AS, Langgaten 17, 4306 SANDNES, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249815 
(210) Søknadsnr.: 200815292 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249863 
(210) Søknadsnr.: 200807438 
(730) Innehaver: 
 FONDBERG AS, Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250943 
(210) Søknadsnr.: 200902018 
(730) Innehaver: 
 BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED, First Floor, The 

Herbert Building, The Park, Carrickmines, IE-D18K8Y4 
DUBLIN 18, Irland 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251125 
(210) Søknadsnr.: 200813272 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252195 
(210) Søknadsnr.: 200905862 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252262 
(210) Søknadsnr.: 200905928 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252265 
(210) Søknadsnr.: 200905932 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252509 
(210) Søknadsnr.: 200906185 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252894 
(210) Søknadsnr.: 200907464 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
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(111) Reg.nr.: 252895 
(210) Søknadsnr.: 200907478 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 252991 
(210) Søknadsnr.: 200816349 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253007 
(210) Søknadsnr.: 200905545 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253075 
(210) Søknadsnr.: 200905617 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254544 
(210) Søknadsnr.: 200810442 
(730) Innehaver: 
 FONDBERG AS, Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257750 
(210) Søknadsnr.: 201006005 
(730) Innehaver: 
 HU Vibeke Sørlie, Etterstadsletta 78, 0669 OSLO, Norge 

Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 
0505 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258337 
(210) Søknadsnr.: 201008000 
(730) Innehaver: 
 FONDBERG AS, Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260401 
(210) Søknadsnr.: 201002751 
(730) Innehaver: 
 Scott Sport SA, Route Crochet 17, CH-1762 GIVISIEZ, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260979 
(210) Søknadsnr.: 201100738 
(730) Innehaver: 
 Himalaya Global Holdings Ltd, 106 Elizabethan square, P 

O Box 1162, KY-KY1-1102 GRAND CAYMAN, Cayman-
øyene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263893 
(210) Søknadsnr.: 201100741 
(730) Innehaver: 
 Himalaya Global Holdings Ltd, 106 Elizabethan square, P 

O Box 1162, KY-KY1-1102 GRAND CAYMAN, Cayman-
øyene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264803 
(210) Søknadsnr.: 201100739 
(730) Innehaver: 
 Himalaya Global Holdings Ltd, 106 Elizabethan square, P 

O Box 1162, KY-KY1-1102 GRAND CAYMAN, Cayman-
øyene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264804 
(210) Søknadsnr.: 201100740 
(730) Innehaver: 
 Himalaya Global Holdings Ltd, 106 Elizabethan square, P 

O Box 1162, KY-KY1-1102 GRAND CAYMAN, Cayman-
øyene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
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(111) Reg.nr.: 267837 
(210) Søknadsnr.: 201207501 
(730) Innehaver: 
 Himalaya Global Holdings Ltd, 106 Elizabethan square, P 

O Box 1162, KY-KY1-1102 GRAND CAYMAN, Cayman-
øyene 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270771 
(210) Søknadsnr.: 201301506 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270772 
(210) Søknadsnr.: 201301508 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270773 
(210) Søknadsnr.: 201301509 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273842 
(210) Søknadsnr.: 201311822 
(730) Innehaver: 
 Cageeve AS, Inngang 7, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277895 
(210) Søknadsnr.: 201407195 
(730) Innehaver: 
 TEMPTECH AS, Borgeskogen 30, 3160 STOKKE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279601 
(210) Søknadsnr.: 201402442 
(730) Innehaver: 
 Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 

0505 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280183 
(210) Søknadsnr.: 201413286 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280184 
(210) Søknadsnr.: 201413287 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280185 
(210) Søknadsnr.: 201413288 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280943 
(210) Søknadsnr.: 201415559 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281167 
(210) Søknadsnr.: 201500720 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
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(111) Reg.nr.: 281354 
(210) Søknadsnr.: 201412212 
(730) Innehaver: 
 Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 

0505 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281515 
(210) Søknadsnr.: 201501899 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282067 
(210) Søknadsnr.: 201502944 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282349 
(210) Søknadsnr.: 201503892 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282734 
(210) Søknadsnr.: 201503220 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282974 
(210) Søknadsnr.: 201500549 
(730) Innehaver: 
 SN Power AS, Lilleakerveien 2A, 0283 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283722 
(210) Søknadsnr.: 201507220 
(730) Innehaver: 
 Savory World Ltd., Sotiriou Tofini, 4, AUDEH QUARTERS 

1st Floor, Flat/Office 101, CY-4102 LIMASSOL, Kypros 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284487 
(210) Søknadsnr.: 201507896 
(730) Innehaver: 
 Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 

0505 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285359 
(210) Søknadsnr.: 201512306 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285404 
(210) Søknadsnr.: 201512521 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286349 
(210) Søknadsnr.: 201515675 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286364 
(210) Søknadsnr.: 201515036 
(730) Innehaver: 
 ECIT AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
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(111) Reg.nr.: 287244 
(210) Søknadsnr.: 201515364 
(730) Innehaver: 
 Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 

0505 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288532 
(210) Søknadsnr.: 201600314 
(730) Innehaver: 
 Monster Entertainment AS, Postboks 2083 Grünerløkka, 

0505 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288795 
(210) Søknadsnr.: 201605584 
(730) Innehaver: 
 FONDBERG AS, Henrik Ibsens gate 60 C, 0255 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290210 
(210) Søknadsnr.: 201608579 
(730) Innehaver: 
 FMC Corporation, FMC Tower at Cira Center South, 2929 

Walnut Street, US-PA19104 PHILADELPHIA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290588 
(210) Søknadsnr.: 201411972 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291022 
(210) Søknadsnr.: 201611381 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291102 
(210) Søknadsnr.: 201611426 
(730) Innehaver: 
 Millennium & Copthorne International Limited, 9 Raffles 

Place #12-01 Republic Plaza, SG-SINGAPORE (048619), 
Singapore 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 297255 
(210) Søknadsnr.: 201716429 
(730) Innehaver: 
 GAM HOLDING AG, Hardstrasse 201, CH-8037 ZURICH, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 35866 
(210) Søknadsnr.: 39810 
(730) Innehaver: 
 DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 24, DE-

51371 LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37027 
(210) Søknadsnr.: 44314 
(730) Innehaver: 
 Burlen Limited, Spitfire House, Castle Road, GB-SP13SA 

SALISBURY, WILTSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37554 
(210) Søknadsnr.: 44335 
(730) Innehaver: 
 PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 65-67 

avenue des Champs Elysées, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 37555 
(210) Søknadsnr.: 44336 
(730) Innehaver: 
 PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 65-67 

avenue des Champs Elysées, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
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(111) Reg.nr.: 5646 
(210) Søknadsnr.: 19185646 
(730) Innehaver: 
 AK Steel Corporation, 9227 Centre Point Drive, US-

OH45069 MIDDLETOWN, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 69942 
(210) Søknadsnr.: 77947 
(730) Innehaver: 
 Simpson Strong-Tie GmbH, Hubert-Vergölst-Str. 6-14, 

DE-61231 BAD NAUHEIM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 84772 
(210) Søknadsnr.: 106981 
(730) Innehaver: 
 Scambia Holdings Cyprus Limited, 17 Gr. Xenopoulou 

Street, CY-3106 LIMASSOL, Kypros 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 92566 
(210) Søknadsnr.: 116300 
(730) Innehaver: 
 UPSA SAS, 3 rue Joseph Monier, FR-92500 RUEIL 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201709075 
(730) Søker: 
 AWE Arkona Windpark Entwicklungs GmbH, Steindamm 

98, DE-20099 HAMBURG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Vasagatan 7, SE-

10123 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717286 
(730) Søker: 
 KROOPAS HOLDING AS, Brekkeveien 90, 1430 ÅS, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201717287 
(730) Søker: 
 KROOPAS HOLDING AS, Brekkeveien 90, 1430 ÅS, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201800579 
(730) Søker: 
 KROOPAS HOLDING AS, Brekkeveien 90, 1430 ÅS, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 100720 
(210) Søknadsnr.: 120134 
(730) Innehaver: 
 Fix AB, Bruksgatan 17, SE-41451 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 101187 
(210) Søknadsnr.: 19771410 
(730) Innehaver: 
 José Maria Da Fonseca Vinhos SA, Rua José Augusto 

Coelho 11-13, Vila Nogueira de Azeitão, PT-2925542 
AZEITÃO, SETÚBAL, Portugal 

(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 

(111) Reg.nr.: 101981 
(210) Søknadsnr.: 19771058 
(730) Innehaver: 
 Terram Ltd, Gwent, Wales, GB-, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 106432 
(210) Søknadsnr.: 19792964 
(730) Innehaver: 
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Kungsträdgårdsgatan 8, SE-10640 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 133793 
(210) Søknadsnr.: 19871705 
(730) Innehaver: 
 Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Milano, IT-

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 139915 
(210) Søknadsnr.: 19881939 
(730) Innehaver: 
 Björn Sundeby, Route de Founex 14, CH-1296 COPPET, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 IST International Holding S.A., 66, avenue de la Liberté, 

LU-1930 LUXEMBOURG, Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 143726 
(210) Søknadsnr.: 19861323 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
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(111) Reg.nr.: 147620 
(210) Søknadsnr.: 19901072 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151670 
(210) Søknadsnr.: 19910017 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151671 
(210) Søknadsnr.: 19910019 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, 

FR-75014 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151673 
(210) Søknadsnr.: 19910024 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151674 
(210) Søknadsnr.: 19910025 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 151675 
(210) Søknadsnr.: 19910026 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, 

FR-75014 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 156800 
(210) Søknadsnr.: 19910018 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162607 
(210) Søknadsnr.: 19910021 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 166663 
(210) Søknadsnr.: 19940784 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 174738 
(210) Søknadsnr.: 19915458 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 180609 
(210) Søknadsnr.: 19960789 
(730) Innehaver: 
 Cageeve AS, Inngang 7, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 191135 
(210) Søknadsnr.: 19975354 
(730) Innehaver: 
 SAHT AS, Scheitlies gate 13, 3045 DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
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(111) Reg.nr.: 193273 
(210) Søknadsnr.: 19966796 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70546 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193292 
(210) Søknadsnr.: 19975555 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193366 
(210) Søknadsnr.: 199801412 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, 

FR-75014 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193374 
(210) Søknadsnr.: 199801487 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193478 
(210) Søknadsnr.: 199804794 
(730) Innehaver: 
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Kungsträdgårdsgatan 8, SE-10640 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193484 
(210) Søknadsnr.: 199805057 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195299 
(210) Søknadsnr.: 199804793 
(730) Innehaver: 
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Kungsträdgårdsgatan 8, SE-10640 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195669 
(210) Søknadsnr.: 199808830 
(730) Innehaver: 
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Kungsträdgårdsgatan 8, SE-10640 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 196480 
(210) Søknadsnr.: 199808795 
(730) Innehaver: 
 Bibliotheca A/S, Vallensbækvej 224, DK-2605 

BRØNDBY, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, DK-2300 

KØBENHAVN S, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 199357 
(210) Søknadsnr.: 19978096 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204201 
(210) Søknadsnr.: 200001930 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 205774 
(210) Søknadsnr.: 200003155 
(730) Innehaver: 
 PRO TEC International Limited, P.O.Box 142, The 

Beehive Rohais, GG-GY13HT SAINT PETER PORT, 
Guernsey 

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.10 
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(111) Reg.nr.: 208936 
(210) Søknadsnr.: 200008578 
(730) Innehaver: 
 Keyback Nyckelbrickor AB, SE-20543 MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 211637 
(210) Søknadsnr.: 200103800 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216479 
(210) Søknadsnr.: 200111007 
(730) Innehaver: 
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ), 

Kungsträdgårdsgatan 8, SE-10640 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 222271 
(210) Søknadsnr.: 200305602 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244345 
(210) Søknadsnr.: 200711988 
(730) Innehaver: 
 Bibliotekservice AS, Pettersvollen 3, 3032 DRAMMEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244349 
(210) Søknadsnr.: 200712405 
(730) Innehaver: 
 Bibliotekservice AS, Postboks 9102, Konnerud, 3006 

DRAMMEN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 244581 
(210) Søknadsnr.: 200715640 
(730) Innehaver: 
 Cleano Holding AB, Box 79, SE-18621 VALLENTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 IPEA, v/Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE-

18491 ÅKERSBERGA, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246513 
(210) Søknadsnr.: 200803294 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247062 
(210) Søknadsnr.: 200509670 
(730) Innehaver: 
 Caterpillar Motoren GmbH & Co KG, 2, Falckensteiner 

Strasse, DE-24159 KIEL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247091 
(210) Søknadsnr.: 200802640 
(730) Innehaver: 
 GANIC NATURAL BEVERAGES GmbH, Gottlieb-

Daimler-Str. 1, DE-63505 LANGENSELBOLD, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247337 
(210) Søknadsnr.: 200715569 
(730) Innehaver: 
 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Chéri Rehøj, c/o Schneider Electric Danmark A/S, 

Lautrupvang 1, DK-2750 BALLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247552 
(210) Søknadsnr.: 200806461 
(730) Innehaver: 
 Immunocorp LLC, 2340 Mira Mar Ave., US-CA90815 

LONG BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
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(111) Reg.nr.: 247845 
(210) Søknadsnr.: 200808183 
(730) Innehaver: 
 CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, CH-3014 BERN, 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247912 
(210) Søknadsnr.: 200806346 
(730) Innehaver: 
 Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, LU-2338 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247980 
(210) Søknadsnr.: 200809330 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, DE-70546 

STUTTGART, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248210 
(210) Søknadsnr.: 200808680 
(730) Innehaver: 
 Cleano Holding AB, Box 79, SE-18621 VALLENTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 IPEA, v/Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE-

18491 ÅKERSBERGA, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248229 
(210) Søknadsnr.: 200808684 
(730) Innehaver: 
 Cleano Holding AB, Box 79, SE-18621 VALLENTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 IPEA, v/Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE-

18491 ÅKERSBERGA, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 249791 
(210) Søknadsnr.: 200715641 
(730) Innehaver: 
 Cleano Holding AB, Box 79, SE-18621 VALLENTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 IPEA, v/Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE-

18491 ÅKERSBERGA, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250431 
(210) Søknadsnr.: 200808683 
(730) Innehaver: 
 Cleano Holding AB, Box 79, SE-18621 VALLENTUNA, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 IPEA, v/Lars Björklund, Södra Rörängsslingan 32, SE-

18491 ÅKERSBERGA, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 260401 
(210) Søknadsnr.: 201002751 
(730) Innehaver: 
 Scott Sport SA, Route Crochet 17, CH-1762 GIVISIEZ, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262833 
(210) Søknadsnr.: 201107424 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273842 
(210) Søknadsnr.: 201311822 
(730) Innehaver: 
 Cageeve AS, Inngang 7, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274771 
(210) Søknadsnr.: 201313867 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, 

FR-75014 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 275733 
(210) Søknadsnr.: 201211546 
(730) Innehaver: 
 Liberté Marques S.à.r.l., 46A, Avenue J.F. Kennedy, LU-

1855 LUXEMBOURG, Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
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(111) Reg.nr.: 277377 
(210) Søknadsnr.: 201400971 
(730) Innehaver: 
 Björn Sundeby, Route de Founex 14, CH-1296 COPPET, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 
 IST International Holding S.A., 66, avenue de la Liberté, 

LU-1930 LUXEMBOURG, Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 277884 
(210) Søknadsnr.: 201303675 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280183 
(210) Søknadsnr.: 201413286 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280184 
(210) Søknadsnr.: 201413287 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280185 
(210) Søknadsnr.: 201413288 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280943 
(210) Søknadsnr.: 201415559 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281515 
(210) Søknadsnr.: 201501899 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282067 
(210) Søknadsnr.: 201502944 
(730) Innehaver: 
 LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282349 
(210) Søknadsnr.: 201503892 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283351 
(210) Søknadsnr.: 201506889 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 290210 
(210) Søknadsnr.: 201608579 
(730) Innehaver: 
 FMC Corporation, FMC Tower at Cira Center South, 2929 

Walnut Street, US-PA19104 PHILADELPHIA, USA 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 290367 
(210) Søknadsnr.: 201606712 
(730) Innehaver: 
 Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, FR-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
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(111) Reg.nr.: 290588 
(210) Søknadsnr.: 201411972 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291022 
(210) Søknadsnr.: 201611381 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Products International AG, Alpenstrasse 

15, CH-6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296973 
(210) Søknadsnr.: 201802569 
(730) Innehaver: 
 SCO INVEST TROMSØ AS, Ringvegen 200, 9018 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Roar Bårdlund, Storgata 118, 9008 TROMSØ, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296985 
(210) Søknadsnr.: 201802674 
(730) Innehaver: 
 SCO INVEST TROMSØ AS, Ringvegen 200, 9018 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Roar Bårdlund, Storgata 118, 9008 TROMSØ, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.23 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297586 
(210) Søknadsnr.: 201715727 
(730) Innehaver: 
 CAGEEYE AS, Frysjaveien 40, Inngang 7, 0884 OSLO, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 35866 
(210) Søknadsnr.: 39810 
(730) Innehaver: 
 DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 24, DE-

51371 LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 53129 
(210) Søknadsnr.: 64888 
(730) Innehaver: 
 Howmedica Osteonics Corp, 325 Corporate Drive, US-

NJ07430 MAHWAH, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, DK-1401 

KØBENHAVN K, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 75013 
(210) Søknadsnr.: 95446 
(730) Innehaver: 
 Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-

6824BM ARNHEM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 88572 
(210) Søknadsnr.: 113378 
(730) Innehaver: 
 Fiberweb Geosynthetics Ltd, Forsyth House, 211-217 

Lower Richmond Road, GB-TW94LN RICHMOND UPON 
THAMES, LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.07.16 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1141960 
(151) Reg.dato.: 2012.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.04.25 

(210) Søknadsnr.: 201300064 
(220) Inndato: 2013.01.03 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Joy MM Delaware Inc, 2751 Centerville Road, Suite 
342, DE19808 WILMINGTON, USA (US) 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Hydraulic oils. 
  Klasse 4   Industrial lubricant fluids. 
  Klasse 6   Steel; metal hose fittings; hydraulic hoses; metal bolts; 

steel chains; metal chains. 
  Klasse 7   Drilling, cutting, and mining machines; machines for 

cutting, loading, hauling, handling, and transportation of 
minerals, coal, and other materials; loaders; dredging 
machines; bulldozers; cranes; excavators; draglines 
and dragline buckets; backhoes; mining shovels; 
electric loading shovels; conveyors; crushing and 
conveying systems; mine roof support machines; 
machinery for air pollution control; chains as parts of 
machines; motors for heavy equipment and mining 
machines; drives for heavy equipment and mining 
machines; drives for motors used for heavy equipment 
and mining machines; drive systems consisting of 
motors and controls for use in heavy equipment and 
mining machines; mining and drilling tools; conveyor 
decks; mining bits; oil filters; chains for conveyors; 
accessories for power-operated drums; sleeves for bits; 
bit blocks; underground and surface mining machinery, 
namely, continuous miners, continuous haulage 
systems, feeder breakers; power-operated crimpers; 
parts, components, attachments, accessories, and 
fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Electrical switches and housings; electrical 
connectors; underground mining proximity safety 
systems and warning devices; electric cables and 
sheaths for electrical cables; gland cable products; 
computer software platforms and computer hardware 
for controlling mining machinery; computer software 
and computer hardware for mining shovel diagnostics; 
electrical controllers for mining machinery. 

  Klasse 11   Climate control units for mining equipment consisting 
of compressors and air conditioning, heating, air 
filtration, and pressurization devices. 

  Klasse 12   Crawlers and rubber tire land vehicles for transporting 
and evacuation equipment; ram cars, shuttle cars, 
dump trucks, and battery haulers; all the 
aforementioned goods used in the field of mining; 
suspension systems for shuttle cars used in 
underground mining; tires used in the field of mining.  

  Klasse 37   Monitoring, predictive diagnostic, maintenance, repair, 
and assembly services in the fields of mining machines, 
mining machine accessories and parts, power systems, 
industrial machines and industrial equipment, and 
crushing and conveying systems; maintenance of 
mining machines and mining machine parts, namely 
services provided by a service center which allows 
customers to turn in machines and machine parts that 
need repair in exchange for refurbished machines and 
machine parts; refurbishing of machines and machine 
parts for others. 

  Klasse 40   Manufacturer of mining equipment and mining 
equipment parts to the order and/or specification of 

others; custom steel fabrication to the order and 
specification of others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1310988 
(151) Reg.dato.: 2016.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.08 

(210) Søknadsnr.: 201611126 
(220) Inndato: 2016.09.29 
(230) Utstillings-

prioritet: 
 

(300) Konvensjons-
prioritet: 

2015.10.02, DE, 30 2015 106 
596#@#2015.11.16, DE, 30 2015 
107 926 

(540) Gjengivelse av market: 

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

 Kelvion Holding GmbH, Meesmannstr. 103, 44807 
BOCHUM, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Machines for use in power stations, for generating 

electricity and for use in the gas and processing 
industries; separators; steam engines; compressors; 
heat exchangers for motors and engines; filtering 
machines; radiators for motors and engines; 
aerocondensers; housings (parts of machines); 
generators of electricity; machines and plants 
composed thereof for the processing of foodstuffs; 
machines and machine tools for the processing 
industry in the fields of foodstuffs, beverages, the 
brewing industry, dairy industry, chemistry, 
pharmaceutics, biotechnology, cosmetics, oil 
production, oil processing, power generation, 
wastewater treatment and metalworking, for use in the 
marine industry, drinking water production and 
treatment, on oil platforms, in wine cellars, all the 
aforesaid goods included in this class; machines, 
apparatus, devices and parts for the processing 
industry in the fields of foodstuffs, beverages, the 
brewing industry, dairy industry, chemistry, 
pharmaceutics, biotechnology, cosmetics, oil 
production, oil processing, power generation, 
wastewater treatment and metalworking, for use in the 
marine industry, drinking water production and 
treatment, on oil platforms, in wine cellars, all the 
aforesaid goods included in this class; heat exchangers 
being parts of machines. 

  Klasse 9   Regulating, checking, controlling, measuring 
apparatus and devices and electric or electronic switch 
gears; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating and 
controlling electricity; apparatus and instruments for 
testing, measuring and analysing liquid or powdered 
preparations; data transmission installations and 
equipment, data processing installations and 
equipment, data output installations and equipment; 
process control systems, namely electrotechnical and 
electronic apparatus and equipment for process 
monitoring and process control, for the collection, 
processing and output of data; computers and 
computer software; transducers; parts for the aforesaid 
goods (included in this class). 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes; heat exchangers and fittings for 
heat exchangers, included in this class; separators for 
removing condensation by refrigeration; refrigerating 
chambers; air heating apparatus; air dryers; electric 
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radiators; heat regenerators; heat accumulators; heat 
exchanger pipes, cooler pipes and condenser tubes, 
finned tubes and filter pipes for heat exchangers; air 
pre-heaters; dry cooling systems; dehumidifiers; 
chillers; machines for drying materials, also by using 
the spray drying technology; heat generation devices 
and heat distribution devices and plants composed 
thereof for industrial purposes; all the aforesaid goods 
custom-made. 

  Klasse 35   Commercial trading and consumer information 
services, namely auctioneering services, intermediary 
services, collective buying services, commercial 
evaluation services, preparation of competitions, 
agency business, import and export services, 
negotiation and mediation services, ordering services, 
price comparison services, procurement services for 
others; retail and wholesale services, mail order 
services and online retail and wholesale services, all 
relating to chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry, relating to filtering materials, relating to 
building materials of metal and process equipment of 
metal, relating to machines and spare parts therefor for 
use in power stations, for generating electricity and for 
use in the gas and processing industries, relating to 
compressors and spare parts therefor, relating to 
aerocondensers and spare parts therefor, relating to 
machines and plants composed thereof for the 
processing of foodstuffs as well as spare parts therefor, 
relating to machines and machine tools, apparatus, 
devices and parts for the processing industry as well as 
spare parts therefor, relating to heat exchangers being 
parts of machines and spare parts therefor, relating to 
regulating, checking, controlling, measuring apparatus 
and devices and electric or electronic switch gears as 
well as spare parts therefor, relating to apparatus and 
instruments as well as spare parts therefor for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity, relating to process 
control systems, namely electrotechnical and electronic 
apparatus and equipment for process monitoring and 
process control, for the collection, processing and 
output of data as well as spare parts for the aforesaid 
apparatus and equipment, relating to apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes as well as spare parts therefor, 
relating to oil pumps being parts for cooling systems of 
transformers, relating to heat exchangers and 
accessories for heat exchangers as well as spare parts 
therefor, relating to non-metallic building materials, 
relating to filtering materials of textile; leasing and 
rental of objects in connection with the providing of the 
aforesaid services, included in this class; consultancy, 
advisory and information services relating to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 37   Building construction, including the installation of 
lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, air conditioning, ventilating, heat 
recovery, air filtering and water supply apparatus and of 
sanitary installations; repair of apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, air-conditioning, ventilating, heat recovery, air 
filtering and water supply and sanitary purposes, air 
filters and parts and accessories for the aforesaid 
apparatus and installations; construction management 
services; building repair; interference suppression in 
electric apparatus and in air conditioning installations 
and apparatus; installation and maintenance of air 
conditioners and air conditioning installations; 
installation of electric apparatus; installation of 
refrigerating apparatus; installation and maintenance of 
machines; construction consulting. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design services relating thereto; industrial analysis and 
research services; construction drafting and 
consultancy; engineering services; providing of expert 
opinion in the field of power generation, oil and gas, 
chemistry, machine applications, climate and 

environment, food and beverages; technological 
consultation services; design, development, planning, 
project management and civil engineering services of 
industrial and machine installations, lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, air 
conditioning, ventilating, heat recovery, air filtering and 
water supply apparatus and of sanitary installations, air 
filters; technical testing; scientific research; mechanical 
research; design, technical development and technical 
planning of industrial installations and machines; 
research and development of installations, processes 
and products. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0777795 
(210) Søknadsnr.: 200204322 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 17/03 - 2003.04.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.07.13 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 29    Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood 
products, all these products also in the form of extracts, 
soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen 
or dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheese and other 
dairy preparations, dairy product substitutes; preserved 
soybeans for food; edible oils and fats; protein 
preparations for food. 

  Klasse 30    Coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; 
artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea 
extracts and tea-based preparations; cocoa and cocoa-
based preparations, chocolate, chocolate products, 
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; 
bakery products, bread, yeast, pastry articles; cookies 
and biscuits, cakes, desserts made from vegetable 
products and other desserts made with cereals (cereals 
being the main ingredient), puddings; edible ice, products 
for preparing edible ices; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, 
flour or cereals, also in the form of cooked dishes; 
sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs, 
salad dressings, mayonnaise. 

  Klasse 32    Beers; mineral water and other non-alcoholic 
beverages, syrups, extracts and essences for making 
non-alcoholic beverages; beverages made with lactic 
ferments; fruit and vegetable juices, soya milk. 

 
(730) Innehaver: 

 Société des Produits Nestlé SA, P.O. Box 353, CH-1800 
VEVEY, Sveits 

 Kravstiller: 
 Berit Nordstrand Smarte Nytelser AS, Postboks 478 

Kolbotn, 1411 KOLBOTN, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 1074528 
(210) Søknadsnr.: 201105322 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 26/12 - 2012.06.25 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.07.12 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Demonstration of goods; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; import-export 
agencies; auctioneering. 

 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Huakai Fugui Information Technology Co., Ltd., 
4th Floor, 9th Building, on the east side of 2nd District, 
Honghualing Industrial South District, Liuxian Avenue 
No.1213, Taoyuan Street, Nanshan District, CN-518000 
SHENZHEN, GUANGDONG, Kina 

 Kravstiller: 
 Dentsu Inc., 1-8-1, Higashi-shimbashi, Minato-ku, JP-105-

7001 TOKYO, Japan 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

100882 2028.09.21 
  

 
101078 2028.10.26 
  

 
101147 2028.11.09 
  

 
131522 2028.02.04 
  

 
131523 2028.02.04 
  

 
132761 2028.07.14 
  

 
132766 2028.07.14 
  

 
132869 2028.07.28 
  

 
132946 2028.08.04 
  

 
132980 2028.08.11 
  

 
132986 2028.08.11 
  

 
133053 2028.08.18 
  

 
133612 2028.09.22 
  

 
133682 2028.09.29 
  

 
133822 2028.10.13 
  

 
134589 2028.12.08 
  

 
188416 2028.02.12 
  

 
189319 2028.04.02 
  

 
191558 2028.07.16 
  

 
191563 2028.07.16 
  

 
191609 2028.07.23 
  

 
191699 2028.07.30 
  

 
191818 2028.08.06 
  

 
192013 2028.08.13 
  

 
192014 2028.08.13 

192236 2028.08.20 
  

 
192373 2028.08.27 
  

 
192874 2028.09.17 
  

 
193190 2028.10.02 
  

 
193306 2028.10.08 
  

 
196753 2029.03.25 
  

 
245984 2028.05.22 
  

 
246916 2028.07.17 
  

 
247097 2028.08.07 
  

 
247143 2028.08.11 
  

 
247144 2028.08.11 
  

 
247215 2028.08.14 
  

 
247237 2028.08.15 
  

 
247337 2028.08.22 
  

 
247493 2028.09.03 
  

 
247789 2028.09.25 
  

 
247884 2028.09.30 
  

 
248115 2028.10.14 
  

 
248116 2028.10.14 
  

 
248346 2028.10.27 
  

 
248414 2028.10.29 
  

 
248764 2028.11.24 
  

 
249515 2029.01.26 
  

 
5096 2028.07.19 
  

 
74707 2028.07.12 



fornyede internasjonale registreringer 2018.07.30 - nr 31/18

85 
 

Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0209851 2028.05.19 
  

 
0210983 2028.06.30 
  

 
0435833 2028.01.26 
  

 
0438362 2028.07.03 
  

 
0438414 2028.07.01 
  

 
0438667 2028.06.16 
  

 
0525398A 2028.06.15 
  

 
0528755 2028.06.29 
  

 
0688442 2027.12.16 
  

 
0691387 2028.03.06 
  

 
0693468 2028.06.08 
  

 
0693588 2028.04.22 
  

 
0694595 2028.06.12 
  

 
0694697 2028.06.30 
  

 
0694876 2028.06.26 
  

 
0695071 2028.06.29 
  

 
0695238 2028.07.01 
  

 
0695258 2028.06.26 
  

 
0695358 2028.07.02 
  

 
0695990 2028.05.25 
  

 
0696123 2028.06.30 
 
 

 

0696436 2028.06.29 
  

 
0696772 2028.07.04 
  

 
0696854 2028.06.30 
  

 
0696859A 2028.07.02 
  

 
0696861 2028.07.01 
  

 
0696865 2028.07.04 
  

 
0696951 2028.07.01 
  

 
0697183 2028.07.03 
  

 
0697719 2028.07.02 
  

 
0697720 2028.07.02 
  

 
0697823 2028.06.08 
  

 
0697834 2028.07.01 
  

 
0698460 2028.07.03 
  

 
0698612 2028.07.03 
  

 
0698931 2028.07.01 
  

 
0699313 2028.05.27 
  

 
0701593 2028.06.05 
  

 
0702121 2028.07.02 
  

 
0702475 2028.06.30 
  

 
0702676 2028.06.30 
  

 
0702689 2028.07.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0703288 2028.06.08 
  

 
0704003 2028.07.01 
  

 
0710248 2028.06.26 
  

 
0959148 2028.03.31 
  

 
0963336 2028.04.25 
  

 
0964129 2028.04.29 
  

 
0965401 2028.05.29 
  

 
0966083 2028.02.14 
  

 
0966805 2028.05.30 
  

 
0966988 2028.04.28 
  

 
0969029 2028.06.30 
  

 
0969117 2028.06.25 
  

 
0969250 2028.03.11 
  

 
0969339 2028.06.10 
  

 
0969376 2028.07.02 
  

 
0969628 2028.07.02 
  

 
0969632 2028.06.24 
  

 
0970204 2028.07.01 
  

 
0970341 2028.06.30 
  

 
0970384 2028.07.02 
  

 
0970444 2028.07.02 
  

 
0971017 2028.06.09 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0971096 2028.07.04 
  

 
0971214 2028.06.30 
  

 
0971509 2028.07.01 
  

 
0971598 2028.04.24 
  

 
0971720 2028.07.01 
  

 
0971793 2028.07.01 
  

 
0971994 2028.06.16 
  

 
0972044 2028.07.01 
  

 
0972297 2028.06.27 
  

 
0972566 2028.07.01 
  

 
0972812 2028.07.01 
  

 
0972916 2028.06.20 
  

 
0972977 2028.06.23 
  

 
0972991 2028.07.04 
  

 
0972994 2028.07.02 
  

 
0973178 2028.05.29 
  

 
0973390 2028.06.30 
  

 
0973401 2028.07.02 
  

 
0973712 2028.07.01 
  

 
0973771 2028.07.01 
  

 
0974192 2028.06.10 
  

 
0974223 2028.06.30 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0974312 2028.07.02 
  

 
0974577 2028.07.04 
  

 
0974579 2028.07.04 
  

 
0974766 2028.06.24 
  

 
0974772 2028.07.03 
  

 
0974813 2028.07.04 
  

 
0974900 2028.05.27 
  

 
0974914 2028.07.02 
  

 
0974959 2028.07.02 
  

 
0975123 2028.06.11 
  

 
0975135 2028.06.11 
  

 
0975586 2028.07.01 
  

 
0975610 2028.07.03 
  

 
0975661 2028.07.04 
  

 
0975806 2028.07.04 
  

 
0975893 2028.06.11 
  

 
0975915 2028.07.02 
  

 
0976446 2028.06.30 
  

 
0976473 2028.07.04 
  

 
0976600 2028.07.03 
  

 
0976793 2028.07.04 
  

 
0976843 2028.06.23 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0977541 2028.07.01 
  

 
0977566 2028.07.04 
  

 
0977682 2028.06.30 
  

 
0979263 2028.06.19 
  

 
0979588 2028.07.04 
  

 
0980731 2028.06.30 
  

 
0980732 2028.06.30 
  

 
0981118 2028.07.04 
  

 
0981119 2028.07.04 
  

 
0981120 2028.07.04 
  

 
0981250 2028.06.23 
  

 
0981483 2028.07.02 
  

 
0981845 2028.07.03 
  

 
0982228 2028.06.18 
  

 
0982424A 2028.06.10 
  

 
0982428 2028.06.24 
  

 
0982434 2028.06.30 
  

 
0985715 2028.07.04 
  

 
0987316 2028.06.06 
  

 
0987669 2028.07.04 
  

 
0990042 2028.07.01 
  

 
0990335 2028.07.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0997665 2028.07.04 
  

 
0999209 2028.06.13 
  

 
0999210 2028.06.13 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0205880 2017.12.19 
  

 
0684635 2017.12.15 
  

 
0684678 2017.12.18 
  

 
0684692 2017.12.16 
  

 
0685096 2017.12.17 
  

 
0685181 2017.12.18 
  

 
0685414 2017.12.18 
  

 
0685492 2017.12.16 
  

 
0685507 2017.12.16 
  

 
0685532 2017.12.16 
  

 
0686408 2017.12.17 
  

 
0686416 2017.12.17 
  

 
0686829 2017.12.18 
  

 
0686948 2017.12.19 
  

 
0687153 2017.12.18 
  

 
0687172 2017.12.19 
  

 
0687330 2017.12.25 
  

 
0687466 2017.12.15 
  

 
0687937 2017.12.17 
  

 
0688658 2017.12.16 
  

 
0688696 2017.12.15 
  

 
0689419 2017.12.25 
  

 
0690340 2017.12.18 
  

 
0695240 2017.12.19 
  

 
0695755 2017.12.31 

0947581 2017.12.15 
  

 
0947808 2017.12.17 
  

 
0948419 2017.12.20 
  

 
0948420 2017.12.20 
  

 
0948938 2017.12.17 
  

 
0949229 2017.12.20 
  

 
0949323 2017.12.18 
  

 
0949343 2017.12.18 
  

 
0949766 2017.12.21 
  

 
0949824 2017.12.21 
  

 
0949825 2017.12.21 
  

 
0950078 2017.12.21 
  

 
0950201 2017.12.19 
  

 
0950396 2017.12.21 
  

 
0950397 2017.12.21 
  

 
0950447 2017.12.17 
  

 
0950518 2017.12.21 
  

 
0950663 2017.12.20 
  

 
0951028 2017.12.17 
  

 
0951196 2017.12.21 
  

 
0951343 2017.12.15 
  

 
0951345 2017.12.18 
  

 
0951464 2017.12.20 
  

 
0951636 2017.12.17 
  

 
0951650 2017.12.19 



ikke fornyede internasjonale registreringer 2018.07.30 - nr 31/18

90 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0951778 2017.12.19 
  

 
0951806 2017.12.21 
  

 
0951809 2017.12.19 
  

 
0951831 2017.12.19 
  

 
0951896 2017.12.17 
  

 
0951916 2017.12.24 
  

 
0952036 2017.12.18 
  

 
0952269 2017.12.17 
  

 
0952278 2017.12.18 
  

 
0952293 2017.12.21 
  

 
0952294 2017.12.21 
  

 
0952569 2017.12.20 
  

 
0952671 2017.12.21 
  

 
0952723 2017.12.20 
  

 
0952895 2017.12.21 
  

 
0952961 2017.12.06 
  

 
0953562 2017.12.17 
  

 
0953647 2017.12.18 
  

 
0953716 2017.12.16 
  

 
0953800 2017.12.21 
  

 
0953801 2017.12.21 
  

 
0954008 2017.12.29 
  

 
0954015 2017.12.17 
  

 
0954016 2017.12.19 
  

 
0954154 2017.12.19 
  

 
0954953 2017.12.28 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0955311 2017.12.20 
  

 
0956055 2017.12.18 
  

 
0956078 2017.12.18 
  

 
0956117 2017.12.20 
  

 
0956118 2017.12.20 
  

 
0956153 2017.12.21 
  

 
0956270 2017.12.19 
  

 
0956282 2017.12.22 
  

 
0956416 2017.12.17 
  

 
0956776 2017.12.18 
  

 
0957140 2017.12.20 
  

 
0957141 2017.12.21 
  

 
0957144 2017.12.21 
  

 
0959676 2017.12.21 
  

 
0960118 2017.12.21 
  

 
0960119 2017.12.21 
  

 
0960807 2017.12.29 
  

 
0961134 2017.12.20 
  

 
0961231 2017.12.20 
  

 
0961232 2017.12.20 
  

 
0961310 2017.12.18 
  

 
0962627 2017.12.21 
  

 
0964128 2017.12.17 
  

 
0964321 2017.12.20 
  

 
0964557 2017.12.21 
  

 
0964789 2017.12.19 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

0965728 2017.12.18 
  

 
0965860 2017.12.21 
  

 
0967109 2017.12.21 
  

 
0967560 2017.12.18 
  

 
0967726 2017.12.20 
  

 
0967727 2017.12.20 
  

 
0967728 2017.12.20 
  

 
0969056 2017.12.29 
  

 
0970818 2017.12.18 
  

 
0971807 2017.12.21 
  

 
0972063 2017.12.20 
  

 
0972936 2017.12.20 
  

 
0975697 2017.12.18 
  

 
0977859 2017.12.12 
  

 
0985489 2017.12.18 
  

 
0989011 2017.12.29 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1368592 2018.06.11 
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Avgjørelse i nemnda for overprøving av registrert foretaksnavn

Krav nummer: OP2018/00050 

Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: PECUNI CLOTHING 
AS, org.nr. 919779713  

Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2018.02.05 

Innehaver: PECUNI CLOTHING AS, Sandviksveien 44 D, 5036 
BERGEN  

Kravstiller: PECUNIA AS, Postboks 1230 Vika, 0110 OSLO 

Grunnlag: Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet PECUNI 
CLOTHING AS er egnet til å forveksles med kravstillerens 
varemerkeregistrering nr. 246249, ordmerket PECUNIA, og 
varemerkeregistrering nr. 297159, det kombinerte merket PECUNIA.  

Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet PECUNI CLOTHING 
AS er i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4, og kravet om 
administrativ overprøving tas til følge. 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 28/18 ble det kunngjort 
begrenset varefortegnelse i internasjonal 
varemerkeregistrering nr. 1258447 (201509295). 
Klasse 5 var feil i den begrensede varefortegnelsen. 
Se ny kunngjøring s. 47. 
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