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                                                             meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 

Meddelelse til søker/innehaver med ukjent adresse 

Announcement to the proprietor of trademark registration no. 1079119. 

A request for cancellation due to non-use has been filed against registration no. 1079119. We have issued a 
communication with a time limit for the trademark proprietor Dale & Thomas Popcorn LLC, 1 Cedar Lane, 
NJ07631, ENGLEWOOD, US to respond. However, we have been unable to issue this communication to the 
trademark proprietor as the address of the trademark proprietor in the trademark register appears to be 
incorrect. Therefore, in order for us to relay this communication to the trademark proprietor, we request the 
trademark proprietor to contact us within 2018.10.04. 
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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.: 300147 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201801873 
(220) Inndato: 2018.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STEEN & STRØM AS, Postboks 1593 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
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; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
fra detalj- og engrosutsalgssteder, gjennom 
salgsautomater, postordekataloger eller gjennom 
elektroniske medier for eksempel på internettsider eller 
gjennom tv-shop kanaler; salg av ikke-medisinsk 
kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske 
tannpussemidler, parfymer, eteriske oljer, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater, hygieniske 
preparater for medisinske formål, dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle 
metaller og legeringer av disse, malmer, 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon, 
transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallcontainere for lagring eller 
transport, sikkerhetsskap og –skrin, håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne, knivsmedvarer, bestikk, 
sidevåpen, unntatt skytevåpen, barberhøvler og 
barbermaskiner, 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, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller 
og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle og 
halvedle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
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, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
skjell, merskum, rav, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt –beholdere, kokekar og 
bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer, kammer 
og svamper, børster, unntatt malepensler, materialer 
for børstebinding, artikler til rengjøringsformål, råglass 
eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av tekstil eller 
plast, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, videospillapparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, frosne, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konfektyrer, 
spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser [smakstilsetning], krydder, is 
[frossent vann], 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 
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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, 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300148 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201805203 
(220) Inndato: 2018.04.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

Joker - helt i nærheten 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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 16   Papir, papp; emballasje og markedsføringsmateriell 
laget av papir eller papp; kundeaviser; oppskrifter; 
trykksaker relatert til dagligvarehandel; skrivemateriell 
og kontorrekvisita, unntatt møbler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter og butikker; 
kontortjenester; salgsfremmende tjenester for 
tredjemann; markedsføring og salg av dagligvarer, mat-
og drikkevarer; markedsføring og salg av 
husholdningsartikler; organisering, drift og overvåkning 
av kundelojalitetsprogrammer [kontortjenester]; 
organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester.  

  Klasse 36   Betalingstjenester; kredittjenester; 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; tilveiebringe rabatter ved bruk 
av medlemskort; utbetaling av opptjente bonuser som 
del av et kundelojalitetsprogram; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 300149 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201804328 
(220) Inndato: 2018.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Choice Hospitality Group AS, Postboks 2424 
Solli, 0201 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Ro Sommernes advokatfirma DA, v/ Linn E. Drejer-

Dølvik, Postboks 1983 Vika, 0125 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36    Eiendomstjenester i forbindelse med administrasjon 
av eiendomsinvesteringer; 
eiendomsforvaltningstjenester; boligformidling 
[leiligheter]; finansiell virksomhet; betalingstjenester i 
for bindelse med leie av bygninger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av bygninger; 
fremskaffelse av informasjon innen fast eiendom via 
internett; utleie av hus; uteleie av industrilokaler; 
bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast 
eiendom]; fremskaffelse av informasjon om fast 
eiendom; fremskaffelse av informasjon om fast 
eiendom i forbindelse med eiendom og land; 
eiendomsrådgivning; eiendomsinvesteringstjenester; 
utleie av kontorarealer; utleie av leiligheter og kontorer; 
utleie av leiligheter, hus, forretningslokaler og kontorer; 
utleie av bygninger og fremskaffelse av relatert 
informasjon; utleie av bygninger for permanent 
opphold; utleie av forretningslokaler; utleie av 
leiligheter; fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom; 
forvaltning av feriehus; forvalting av fast eiendom; 
utleie av bygninger; bestyrelse av leiegårder; 
husleieinnkreving; forretninger med fast eiendom; 
anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; 
eiendoms- og boligforvaltning; forvaltning av bygninger; 
forvaltning av fast eiendom; eiendomstjenester i 
forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; 
utleie av leiligheter i leilighetskomplekser; utleie av fast 
eiendom.   

  Klasse 39   Bestilling av transport via reisebyråer; bestilling av 
reiser, utflukter og cruise; rådgivning innen reiser 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; 
reiseguidetjenester; kundeparkering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med flytransport; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
togtransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med tariffer, rutetabeller og transportmetoder; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
transport av varer og passasjerer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, 
seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy; 
godsbefraktning; bærertjenester [bagasje]; organisering 
av cruisefart; sightseeing [turistbesøk]; 
parkeringsplasstjenester; plassreservering [transport]; 
trafikkinformasjon; bestilling av flyseter; bestilling av 
transport via globale datanettverk; bilutleie med 
sjåførtjenester; rådgivning og informasjon i forbindelse 
med flytransporttjenester for varer og mennesker; 
rådgivning i forbindelse med reise-, transport- og 
lagertjenester; befraktning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reisebestillingstjenester fra reisebyråer; 
reiserådgivning; reiserådgivning og 
informasjonstjenester; reiseguide-, eskorte- og 
kurértjenester; reiseinformasjon; organisering av 
ekskrusjoner; organisering av reiser for ekskursjoner, 
sightseeing, ferier og turer; organisering av turer; 
parkeringshustjenester; planlegging og bestilling av 
reiser og transport, via elektroniske midler; planlegging, 
tilrettelegging og bestilling av reiser via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon om bestilling av 
forretningsreiser, via internett; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med planlegging og bestilling 
av flyreiser, via elektroniske midler; transport av 
passasjerer og varer via vei, tog, skip og fly; 
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fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sjåførtjenester for bil; fremskaffelse av 
turistinformasjon, via internett; reiseledervirksomhet; 
biltransport; båtutleie; transport; sjøtransport; utleie av 
busser; transportvirksomhet; bestilling og tilrettelegging 
av adgang til flyplasslounge; bestilling av togseter; 
bestilling av reiser via tredjepartsbyråer; bestilling av 
reiser via turistkontorer; rådgivning innen transport- og 
lagertjenester anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; bagasjelagring; organisering av reiser; 
biltransport og utleietjenester; planlegging, 
tilrettelegging og bestilling av reiser; fremskaffelse av 
informasjon om reiser, via internett; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med flyreiser, via elektroniske 
midler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyplasser; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reiser og transport, via elektroniske midler; 
fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, sykler og 
hester; utleie, bestilling og tilveiebringelse av lystbåter; 
organisering av reiser og båtturer; transport av 
passasjerer på vannvei og med tog, ferge, bil, bil og 
skip; transport av passasjerer på vei; fremskaffelse av 
turistinformasjon; tilveiebringelse av kjøretøy for turer 
og ekskursjoner; utleie av biler; reisereservering; 
bagasjehåndtering; bestilling av transport; rådgivning 
innen forretningsreiser anskaffet via kundesentre og 
kundetelefoner; reiseformidlingstjenester for 
privatpersoner og grupper; reservasjon av transport for 
passasjerer, varer og dyr; transport av bagasje; 
transport av passasjerer via vei, tog, skip og fly; 
transport av passasjerbagasje; tilveiebringelse av 
bilparkeringsanlegg; planlegging og bestilling av 
flyreiser, via elektroniske midler; portnertjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med tariffer, 
rutetabeller og metoder for transport av varer og 
mennesker; fremskaffelse av transport- og 
reiseinformasjon; utleie, bestilling og tilveiebringelse av 
robåter, motorbåter, seilfartøy og kanoer; lossing av 
gods; befraktningsvirksomhet; sjåførtjenester; bestilling 
av reisebilletter; bestilling av reisetjenester; bestilling av 
reiser via reisebyråer; rådgivnings- og 
bestillingstjenester i forbindelse med reiser; 
matlevering; reiseformidling og reservasjonstjenester; 
reisebestillingstjenester; reiseinformasjon om 
reiseavbrudd på grunn av dårlige værforhold; 
bilparkeringstjenester; transport av passasjerer med 
buss; transport av passasjerer med motorkjøretøy, 
buss, tog, båt og fly; transport av passasjerer med tog, 
ferge, motorkjøretøy og skip; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bilparkeringstjenester; 
fremskaffelse av informasjon til reisende om priser, 
rutetabeller og offentlig transport; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med reiser; 
fremskaffelse av informasjon om transporttjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
sykkelutleietjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med planlegging og bestilling av reiser og 
transport, via elektroniske midler; tilveiebringelse av 
parkeringsplasser; fremskaffelse av reiseinformasjon 
via globale datanettverk; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, robåter, motorbåter, seilskip og 
kanoer; utleie av biler og sykler; busstransport; 
passasjertransport; transport av reisende; 
avisutlevering.  

  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av konferanser, 
kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, 
konvensjoner og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av kongresser; organisering av 
kulturarrangementer; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; 
underholdning og idrettsaktiviteter; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
underholdningstjenester for film, musikk, idrett, video 
og teater; treningssentertjenester; organisering og 
presentasjon av direktesendte forestillinger; 

organisering av filmvisninger; organisering av 
direktesendte musikkforestillinger; organisering av 
idretts- og kulturaktiviteter; fysiske treningstjenester; 
arrangering av matfestivaler; tilrettelegging av 
filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; billettreservasjon- og 
bestillingstjenester for arrangementer innen 
underholdning, idrett og kultur; utdannelsesvirksomhet; 
undervisning; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; ferieleirtjenester [underholdning]; 
organisering av fester [underholdning]; utleie av 
sportsutstyr [unntatt kjøretøyer]; arrangering og ledelse 
av praktiske seminarer; spillehaller; arrangering og 
ledelse av konserter; arrangering og ledelse av 
personlige utdanningsforum; 
underholdningsvirksomhet; fornøyelsespark- og 
tivolitjenester; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av konserter; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; tilveiebringelse av 
fritidsfasiliteter og -tjenester; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare filmer og tv-programmer via en 
bestillingsprogramtjeneste; bestilling av seter på 
underholdningsarrangementer; utførelse av 
arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning 
og direktesendt idrett, samt underholdnings- og 
kulturaktiviteter; utførelse av filmfestivaler; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser; underholdningstjenester i form av 
musikalske sanggruppeforestillinger; 
underholdningstjenester fra utøvende kunstnere; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
organisering og utførelse av ball; organisering, 
presentasjon og produksjon av show og direktesendte 
forestillinger; organisering, produksjon og presentasjon 
av arrangementer for utdannings-, kultur- eller 
underholdningsformål; underholdningstjenester innen 
teater, musikk, tv, radio og film; tilrettelegging, utførelse 
og organisering av vitenskapelige konferanser; 
organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; showoppsetninger; kasino [spille] 
virksomhet; helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; 
organisering og ledelse av seminarer; utleie av 
tennisbaner; faglige opplæringstjenester; tilrettelegging 
og utførelse av akademiske seminarer, konferanser og 
kongresser; tilrettelegging og utførelse av konferanser 
og seminarer; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske 
seminarer; tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser; organisering av konkurranser eller andre 
idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål; 
fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, 
underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; databasert 
opplæring; utførelse av kulturarrangementer; utførelse 
av underholdningsarrangementer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av vitenskapelige 
konferanser; underholdningstjenester i form av 
musikkgruppeforestillinger; underholdningstjenester i 
form av sceneproduksjoner og kabareter; 
fanklubbtjenester i form av underholdning; organisering 
og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; 
organisering av konkurranser innen utdanning, 
underholdning, kultur og idrett; organisering av 
underholdningsshow; organisering av utstillinger for 
kulturelle formål; organisering av golfturneringer; 
organisering av show og konserter; organisering av 
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idretts- og kulturarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser; faglig 
kompetanseopplæring; drift av fritidsanlegg; 
teateroppsetninger; underholdningsinformasjon; drift av 
golfbaner; oppføring av forestillinger [live]; organisering 
og ledelse av symposium; organisering av kulturelle 
arrangement [impresariotjenester]; karaoketjenester; 
personlig trener [mosjon og trim]; fornøyelsespark- og 
temaparktjenester; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser og kongresser; tilrettelegging og utførelse 
av seminarer, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; tilrettelegging, utførelse og organisering 
av seminarer; organisering av kongresser og 
konferanser for kulturelle og utdanningsformål; 
organisering av dansearrangementer og diskotek; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
underholdning, musikk, direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; tilrettelegging, utførelse 
og organisering av seminarer, 
forelesningspresentasjoner og vitenskapelige 
konferanser for språkopplæring; tilrettelegging av 
utstillinger, kongresser, seminarer og konferanser for 
kulturelle og underholdningsformål; organisering av 
konkurranser og prisutdelingsseremonier; organisering 
av konkurranser for utdanning eller underholdning; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-
programmer via tv-kanaler med pay-per-view; 
klubbtjenester i form av underholdning; utførelse av 
utdanningskonferanser; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av kongresser; 
underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; 
underholdningstjenester i form av forestillinger fra 
sangere; trening og trim; orkester- og konserttjenester; 
organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte 
aktiviteter; organisering av utstillinger, konvensjoner og 
konferanser for kulturelle og utdanningsformål; 
presentasjon av direktesendte forestillinger av en 
musikkgruppe; presentasjon av musikalske 
forestillinger; presentasjon av teaterforestillinger; 
produksjon av direktesendt underholdning; 
reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, 
forskning og kultur; artistopptredener; 
dyreparktjenester; organisering og ledelse av 
kongresser; diskotektjenester; rekreasjonsinformasjon; 
treningsleirtjenester; booking av seter for kulturelle 
arrangementer; nattklubber; helseklubbinstruktør; 
tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 
konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser og opplæringsgrupper; organisering og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, 
skoleklasser og forelesninger; bestilling av seter på 
show og idrettsarrangementer; utførelse av 
utdanningsarrangementer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av akademiske seminarer; 
underholdning og kulturaktiviteter; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; golftrening; helse- og 
fritidsklubbtjenester; fritidstjenester; organisering og 
presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer; organisering av 
utdannings- og underholdningsarrangementer for 
profesjonelle og ledere; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av 
underholdningsarrangementer; organisering av 
profesjonelle golfturneringer eller konkurranser; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
presentasjon av direktesendte 
underholdningsarrangementer; film- og videoutleie; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
arbeidsgrupper [opplæring]; faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; fornøyelsesparker; drift av 
sportsinstallasjoner; klubbvirksomhet [underholdning 
eller utdannelse]; organisering og ledelse av 

kollokvium; filmfremvisning; organisering av ball; dj-
tjenester; ledelse av guidede turer.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(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; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
fra detalj- og engrosutsalgssteder, gjennom 
salgsautomater, postordekataloger eller gjennom 
elektroniske medier for eksempel på internettsider eller 
gjennom tv-shop kanaler; salg av ikke-medisinsk 
kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske 
tannpussemidler, parfymer, eteriske oljer, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater, hygieniske 
preparater for medisinske formål, dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle 
metaller og legeringer av disse, malmer, 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon, 
transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallcontainere for lagring eller 
transport, sikkerhetsskap og –skrin, håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne, knivsmedvarer, bestikk, 
sidevåpen, unntatt skytevåpen, barberhøvler og 
barbermaskiner, 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, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller 
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og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle og 
halvedle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
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, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
skjell, merskum, rav, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt –beholdere, kokekar og 
bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer, kammer 
og svamper, børster, unntatt malepensler, materialer 
for børstebinding, artikler til rengjøringsformål, råglass 
eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av tekstil eller 
plast, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, videospillapparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, frosne, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konfektyrer, 
spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser [smakstilsetning], krydder, is 
[frossent vann], 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, 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300151 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201801875 
(220) Inndato: 2018.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STEEN & STRØM AS, Postboks 1593 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
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; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
fra detalj- og engrosutsalgssteder, gjennom 
salgsautomater, postordekataloger eller gjennom 
elektroniske medier for eksempel på internettsider eller 
gjennom tv-shop kanaler; salg av ikke-medisinsk 
kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske 
tannpussemidler, parfymer, eteriske oljer, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater, hygieniske 
preparater for medisinske formål, dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle 
metaller og legeringer av disse, malmer, 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon, 
transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallcontainere for lagring eller 
transport, sikkerhetsskap og -skrin, håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne, knivsmedvarer, bestikk, 
sidevåpen, unntatt skytevåpen, barberhøvler og 
barbermaskiner, 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 
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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, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller 
og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle og 
halvedle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
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, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
skjell, merskum, rav, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kokekar og 
bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer, kammer 
og svamper, børster, unntatt malepensler, materialer 
for børstebinding, artikler til rengjøringsformål, råglass 
eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av tekstil eller 
plast, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, videospillapparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, frosne, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konfektyrer, 
spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser [smakstilsetning], krydder, is 
[frossent vann], 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, 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300152 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201801878 
(220) Inndato: 2018.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STEEN & STRØM AS, Postboks 1593 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
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; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
fra detalj- og engrosutsalgssteder, gjennom 
salgsautomater, postordekataloger eller gjennom 
elektroniske medier for eksempel på internettsider eller 
gjennom tv-shop kanaler; salg av ikke-medisinsk 
kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske 
tannpussemidler, parfymer, eteriske oljer, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater, hygieniske 
preparater for medisinske formål, dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk, 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle 
metaller og legeringer av disse, malmer, 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon, 
transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallcontainere for lagring eller 
transport, sikkerhetsskap og -skrin, håndverktøy og 
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redskaper, manuelt drevne, knivsmedvarer, bestikk, 
sidevåpen, unntatt skytevåpen, barberhøvler og 
barbermaskiner, 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, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller 
og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle og 
halvedle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
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, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
skjell, merskum, rav, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kokekar og 
bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer, kammer 
og svamper, børster, unntatt malepensler, materialer 
for børstebinding, artikler til rengjøringsformål, råglass 
eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av tekstil eller 
plast, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, videospillapparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, frosne, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konfektyrer, 
spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser [smakstilsetning], krydder, is 
[frossent vann], 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, 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300153 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201801879 
(220) Inndato: 2018.02.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 STEEN & STRØM AS, Postboks 1593 Vika, 0118 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 
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; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer 
(unntatt transport av varene) slik at kunder på en 
hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene 
fra detalj- og engrosutsalgssteder, gjennom 
salgsautomater, postordekataloger eller gjennom 
elektroniske medier for eksempel på internettsider eller 
gjennom tv-shop kanaler; salg av ikke-medisinsk 
kosmetikk og toalettsaker, ikke-medisinske 
tannpussemidler, parfymer, eteriske oljer, blekemidler 
og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, 
polering, flekkfjerning og sliping, farmasøytiske, 
medisinske og veterinære preparater, hygieniske 
preparater for medisinske formål, dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn, kosttilskudd for 
mennesker og dyr, plaster og forbindingsstoffer, 
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materiale til tannplombering og til tannavtrykk, 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle 
metaller og legeringer av disse, malmer, 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon, 
transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall 
(isenkramvarer), metallcontainere for lagring eller 
transport, sikkerhetsskap og -skrin, håndverktøy og 
redskaper, manuelt drevne, knivsmedvarer, bestikk, 
sidevåpen, unntatt skytevåpen, barberhøvler og 
barbermaskiner, 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, apparater 
og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller 
og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle og 
halvedle stener, ur og kronometriske instrumenter, 
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, beholdere, 
ikke av metall, for lagring eller transport, ubearbeidet 
eller halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor, 
skjell, merskum, rav, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, kokekar og 
bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer, kammer 
og svamper, børster, unntatt malepensler, materialer 
for børstebinding, artikler til rengjøringsformål, råglass 
eller halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass, 
glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og 
erstatninger for tekstiler, lintøy, gardiner av tekstil eller 
plast, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av 
tekstilmateriale), spill og leker, videospillapparater, 
gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, 
fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, frosne, 
tørkede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, 
spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao og 
kaffeerstatning, ris, tapioka og sago, mel og 
næringsmidler av korn, brød, bakverk og konfektyrer, 
spiseis, sukker, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, 
sennep, eddik, sauser [smakstilsetning], krydder, is 
[frossent vann], 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, 
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. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300154 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201803309 
(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: 
 Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue North, 

US-WA98109 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare, nemlig spillmotorprogramvare for 

utvikling og drift av videospill; 
Programvareutviklingspakker; 
Dataprogramvareutviklingsverktøy; Dataprogramvare, 
nemlig programvareutviklingsverktøy for utvikling av 
spill; Dataprogramvare for dataspillutvikling, -
distribusjon og -administrasjon; Dataprogramvare innen 
nettskytjenester og utvikling av dataspillprogramvare 
for tilgang til databaser, utviklingsverktøy, 
programvareutviklingsapplikasjoner, maler, 
programmeringsgrensesnitt og 
programvareutviklingspakker; Dataprogramvare for å 
utvikle, teste, lansere, administrere og vedlikeholde 
spill; Dataprogramvare for utvikling av skybaserte 
programmer eller -applikasjoner; Programvare for 
utvikling av spill; Dataprogramvare for overvåkning av 
ytelsestrender og beregninger for sporing og 
overvåking av spilleres samhandling i et spill; 
Dataprogramvare for utvikling av interaktive spill ved 
hjelp av sosiale medier kontoer; Dataprogramvare for 
utvikling og drift av flerspillerspill; Dataprogramvare for 
å matche spillere for flerspillerspill; Dataprogramvare 
for å utvikle og vedlikeholde spill med poengtavle, 
matching av spillere, dynamiske fora, virtuelle varer 
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eller virtuelle valutaer; Dataprogramvare for å bygge 
komponenter for serversiden for spill.  

  Klasse 35   Markedsundersøkelser, nemlig å tilveiebringe 
webtrafikkmålinger, statistikk, brukeraktivitetsdata og 
rapporter om brukernes aktiviteter på åpne sosiale 
nettverk og spillnettverk; datastyrt filbehandling. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til vertsbaserte 
operativsystemer og dataprogrammer via Internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av flerbrukertilgang til data på Internett innen 
spillprogramvare. 

  Klasse 42   Nettskytjenester med programvare for bruk for 
utvikling, testing, distribusjon og drift av spill; 
Nettskytjenester med programvare for bruk for utvikling 
av programvare eller applikasjoner; tilveiebringe online 
ikke-nedlastbare programvareutviklingsverktøy; 
Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for 
kodeutvikling, koderedigering, kodetesting, 
applikasjonsgrensesnittsvalg og integrasjon, valg av 
plugin-moduler og integrasjon og/eller kodeutrulling 
eller integrasjon; tilveiebringe vertsbaserte 
datatjenester for programvare og spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling, distribusjon og administrasjon av spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med 
programmeringsgrensesnitt, 
programvareutviklingspakker og 
programvareutviklingsverktøy for utvikling av 
spillprogramvare; Programvaretjenester (SAAS) med 
skybasert programvare for bruk som en programvare 
eller et programutviklingsrammeverk med tilgang til 
skybaserte programmeringsgrensesnitt og data; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for å 
bygge komponenter for serversiden for spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling av interaktive spill ved hjelp av sosiale medier; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling og drift av flerspillerspill; Programvaretjenester 
(SAAS) med programvare for å matche spillere for 
flerspillerspill; Programvaretjenester (SAAS) med 
programvare for utvikling og vedlikehold av spill med 
poengtavle, spillermatching, dynamiske fora, virtuelle 
varer eller virtuelle valutaer; Plattformtjenester (PAAS) 
med dataprogramvareplattformer for utvikling, hosting 
og drift av spill; Plattformtjenester (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for å opprette og 
administrere spillerkontoer og profiler; 
Plattformtjenester (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for å opprette og 
vedlikeholde spill med en poengtavle, spillmatching, 
dynamiske fora, virtuelle varer eller virtuelle valutaer; 
Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for dataprogramvareutvikling via et 
nettsted; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare programvareutviklingsverktøy for 
spillutvikling via et nettsted; databasert programvare og 
nettstedstjenester som gjør det mulig for brukere og 
utviklere å få tilgang til, hente ut og organisere 
informasjon om personer, selskaper, produkter, 
markeder, næringer og andre kategorier; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for å lagre, administrere, spore, analysere og 
rapportere data; tilveiebringe midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar programvare for å tilrettelegge for 
kommunikasjon mellom eksperter, brukere og 
spillutviklere; applikasjonstilbydertjenester med 
programvare for innsamling, administrasjon, 
automatisering, integrering, testing, analysering, 
rapportering, målretting og sporing av bruk av online 
applikasjonsbruk og online markedsføringsresultater og 
tilhørende data og informasjon; 
applikasjonstilbydertjenester, nemlig hosting av 
programvareprogrammer for andre; 
applikasjonstilbydertjenester, nemlig hosting, 
administrasjon, utvikling, analysering og vedlikehold av 
applikasjoner, programvare og nettsider for andre innen 
spill. 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 300155 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201804933 
(220) Inndato: 2018.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UNIVERSAL BRANDS AS, Høllegata 5 B, 4640 
SØGNE, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Beholdere for husholdning- eller kjøkken; matbokser; 
drikkebeholdere; flasker; isolerings- og kjøle flasker.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg, skjerf og sokker. 
  Klasse 28   Sportsartikler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300156 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.30, EM, 017544453 
(210) Søknadsnr.: 201804944 
(220) Inndato: 2018.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alber GmbH, Vor dem Weissen Stein 21, DE-72461 
ALBSTADT, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorer for rullestoler, kjøreenheter og - apparater for 
rullestoler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer, 
inkludert i klasse 12. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300157 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201803334 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue North, 
US-WA98109 SEATTLE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare, nemlig spillmotorprogramvare for 
utvikling og drift av videospill; 
Programvareutviklingspakker; 
Dataprogramvareutviklingsverktøy; Dataprogramvare, 
nemlig programvareutviklingsverktøy for utvikling av 
spill; Dataprogramvare for dataspillutvikling, -
distribusjon og -administrasjon; Dataprogramvare innen 
nettskytjenesterog utvikling av dataspillprogramvare for 
tilgang til databaser, utviklingsverktøy, 
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programvareutviklingsapplikasjoner, maler, 
programmeringsgrensesnitt og 
programvareutviklingspakker; Dataprogramvare for å 
utvikle, teste, lansere, administrere og vedlikeholde 
spill; Dataprogramvare for utvikling av skybaserte 
programmer eller -applikasjoner; Programvare for 
utvikling av spill; Dataprogramvare for overvåkning av 
ytelsestrender og beregninger for sporing og 
overvåking av spilleres samhandling i et spill; 
Dataprogramvare for utvikling av interaktive spill ved 
hjelp av sosiale medier kontoer; Dataprogramvare for 
utvikling og drift av flerspillerspill; Dataprogramvare for 
å matche spillere for flerspillerspill; Dataprogramvare 
for å utvikle og vedlikeholde spill med poengtavle, 
matching av spillere, dynamiske fora, virtuelle varer 
eller virtuelle valutaer; Dataprogramvare for å bygge 
komponenter for serversiden for spill 

  Klasse 35   Markedsundersøkelser, nemlig å tilveiebringe 
webtrafikkmålinger, statistikk, brukeraktivitetsdata og 
rapporter om brukernes aktiviteter på åpne sosiale 
nettverk og spillnettverk; datastyrt filbehandling 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til vertsbaserte 
operativsystemer og dataprogrammer via Internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av flerbrukertilgang til data på Internett innen 
spillprogramvare 

  Klasse 42   Nettskytjenester med programvare for bruk for 
utvikling, testing, distribusjon og drift av spill; 
Nettskytjenester med programvare for bruk for utvikling 
av programvare eller applikasjoner; tilveiebringe online 
ikke-nedlastbare programvareutviklingsverktøy; 
Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for 
kodeutvikling, koderedigering, kodetesting, 
applikasjonsgrensesnittsvalg og integrasjon, valg av 
plugin-moduler og integrasjon og/eller kodeutrulling 
eller integrasjon; tilveiebringe vertsbaserte 
datatjenester for programvare og spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling, distribusjon og administrasjon av spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med 
programmeringsgrensesnitt, 
programvareutviklingspakker og 
programvareutviklingsverktøy for utvikling av 
spillprogramvare; Programvaretjenester (SAAS) med 
skybasert programvare for bruk som en programvare 
eller et programutviklingsrammeverk med tilgang til 
skybaserte programmeringsgrensesnitt og data; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for å 
bygge komponenter for serversiden for spill; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling av interaktive spill ved hjelp av sosiale medier; 
Programvaretjenester (SAAS) med programvare for 
utvikling og drift av flerspillerspill; Programvaretjenester 
(SAAS) med programvare for å matche spillere for 
flerspillerspill; Programvaretjenester (SAAS) med 
programvare for utvikling og vedlikehold av spill med 
poengtavle, spillermatching, dynamiske fora, virtuelle 
varer eller virtuelle valutaer; Plattformtjenester (PAAS) 
med dataprogramvareplattformer for utvikling, hosting 
og drift av spill; Plattformtjenester (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for å opprette og 
administrere spillerkontoer og profiler; 
Plattformtjenester (PAAS) med 
dataprogramvareplattformer for å opprette og 
vedlikeholde spill med en poengtavle, spillmatching, 
dynamiske fora, virtuelle varer eller virtuelle valutaer; 
Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for dataprogramvareutvikling via et 
nettsted; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare programvareutviklingsverktøy for 
spillutvikling via et nettsted; databasert programvare og 
nettstedstjenester som gjør det mulig for brukere og 
utviklere å få tilgang til, hente ut og organisere 
informasjon om personer, selskaper, produkter, 
markeder, næringer og andre kategorier; tilveiebringe 
midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare 
for å lagre, administrere, spore, analysere og 
rapportere data; tilveiebringe midlertidig bruk av online 

ikke-nedlastbar programvare for å tilrettelegge for 
kommunikasjon mellom eksperter, brukere og 
spillutviklere; applikasjonstilbydertjenester med 
programvare for innsamling, administrasjon, 
automatisering, integrering, testing, analysering, 
rapportering, målretting og sporing av bruk av online 
applikasjonsbruk og online markedsføringsresultater og 
tilhørende data og informasjon; 
applikasjonstilbydertjenester, nemlig hosting av 
programvareprogrammer for andre; 
applikasjonstilbydertjenester, nemlig hosting, 
administrasjon, utvikling, analysering og vedlikehold av 
applikasjoner, programvare og nettsider for andre innen 
spill 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300158 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201601521 
(220) Inndato: 2016.02.02 
(180) Registreringen utløper: 2026.02.02 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

(550) Merket er et annen type merke 
(730) Innehaver: 

 2xu Pty Ltd, an Australian company, 243 Burwood 
Road, AU-Vic3122 HAWTHORN, Australia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Mansjetter (sleeves) og beskyttere (guards) til støtte- 
og/eller kompresjonsformål, for bruk på armer eller ben.

  Klasse 25   Kompresjonsklær for trenings-, sports- og fritidsbruk, 
nemlig tights, knelange tights, ermer (arm sleeves), 
leggmansjetter (calf sleeves) og leggbeskyttere (calf 
guards). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300159 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201801557 
(220) Inndato: 2018.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Hankook Tire Co., Ltd., 133, Teheran-ro (Yeoksam-

dong), KR-GANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forvaltning av bygninger; utleie av bygninger; leasing 
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av bygninger; utleie av kontorarealer; utleie av kontorer 
[fast eiendom]; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av bygninger; utleie av 
industrieiendommer; investering i fast eiendom; 
eiendomsforvaltning av kjøpesentre; 
eiendomsmeglingstjenester i forbindelse med salg av 
kjøpesentre ; utleie av kjøpesentre; utleie av 
forretningslokaler; agentur eller 
eiendomsmeglingstjenester for utleie av bygninger; 
eiendomsmeglingstjenester relatert til 
forretningsbygninger.  

  Klasse 42   Forskningstjenester innenfor dekk; test [inspeksjon] av 
bildekk relatert til trafikksikkerhet; test [inspeksjon] av 
kjøretøy relatert til trafikksikkerhet; test [inspeksjon] av 
motorkjøretøy for transport [trafikksikkerhet]; test 
[inspeksjon] av motorkjøretøy [relatert til 
trafikksikkerhet]; test av kjøretøy for trafikksikkerhet; 
teknisk rådgivning i forbindelse med fremstilling av 
dekk; dekkanalysetjenester [inspeksjon]; design av 
forretningslokaler for dekkhandel; testing av hjul til 
kjøretøy; testing av bildekk; forskning og utvikling av 
produkter; kvalitetstesting av produkter; analyse av 
produktutvikling; evaluering av produktutvikling; 
sikkerhetstesting av produkter; produktevaluering; 
laboratorieforskning av bildekk; veining av kjøretøy; 
produktutvikling innenfor konstruksjon av kjøretøy og 
karosserier til kjøretøy; design av kjøretøy samt 
tilhørende deler og komponenter; design av kjøretøy; 
design av deler til kjøretøy; interiørdesign for kjøretøy; 
produkttesting; utvikling av teknologi til fremstilling av 
kretsløp til trådløs kommunikasjon, elektronisk 
databehandling, elektroniske produkter til forbrukere, 
samt elektronikk til anvendelse i kjøretøy; forskning 
innen bilteknologi; forskning og utvikling av hjul til 
kjøretøy; forskning og utvikling av bildeler; inspeksjon 
av biler; utvikling av programmer for 
simuleringseksperimenter for bildekk relatert til 
trafikksikkerhet; laboratorieforskningstjenester relatert 
til dekk for kjørteøy; testing og forskning [tjenester] 
relatert til maskiner, apparater og instrumenter; 
mekanisk forskning innenfor motorsport; 
strukturingeniørtjenester til kjøretøyindustrien, 
landbasert; ingeniørtjenester til kjøretøyindustrien, 
landbasert; materialingeniørtjenester til 
kjøretøyindustrien, landbasert; forskning og utvikling av 
bilhjul for andre; fremskaffelse av vitenskapelig 
informasjon relatert til ytelse og kjøring av bil; design av 
moduler for biler; ingeniørtjenester og 
materialkvalitetskontroller, samt testingstjenester; 
testing av råmaterialer; kvalitetskontroll av råmaterialer; 
design og utvikling av virtual reality software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300160 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201712770 
(220) Inndato: 2017.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2027.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Psiwisp AB, Horn 14, SE-75292 VÄSTERÅS, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsrådgivning til enkeltpersoner; 

forretningsrådgivning til bedrifter; forretningsrådgivning; 
forretningsorganisasjon og forretningsrådgivning; 

forretningsplanlegging konsulent; Bistand og 
konsulenttjenester for bedriftsforvaltningsselskaper i 
energisektoren; Bistand og råd angående 
selskapsorganisasjon; Bistand og konsern styresett 
råd; Bistand, råd og konsultasjoner vedrørende 
bedriftsorganisasjon; Bistand, rådgivning og rådgivning 
vedrørende forretningsplanlegging; Bistand, rådgivning 
og rådgivning vedrørende ledelse; Bistand, rådgivning 
og rådgivning innen forretningsanalyse; Bedrifts- og 
organisasjonsrådgivning; Forretningsrådgivning; 
forretningsrådgivning; forretningsrådgivning knyttet til 
anskaffelse av kvalitetsstyringssystemer; 
forretningstjenester rådgivning; Bedriftsledelse 
konsultasjoner innen informasjonsteknologi; 
forretningsrådgivning; virksomhet organisasjon 
rådgivning; forretningsrådgivning relatert til 
forretningsresultater; Forretningsrådgivning; 
Bedriftsrådgivning knyttet til produktfremstilling; 
Bedriftsrådgivning for produktutvikling; konsultasjon 
vedrørende etablering og ledelse av selskaper; 
Rådgivning om forretningsplanlegging; konsultasjon om 
bedriftsorganisasjon og virksomhet; Rådgivning 
vedrørende ledelse; Konsulenttjenester innen 
bedriftsdokumenthåndtering; rådgivning for 
virksomheters effektivitet; Konsulenttjenester innen 
bedriftsorganisasjon; konsultasjoner knyttet til 
bedriftsorganisasjon og ledelse, herunder 
personellstyring; konsultasjoner om ledelse og 
organisering; konsultasjoner om eierstyring og 
selskapsledelse; konsultasjoner innen 
forretningsledelse og bedriftsorganisasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300161 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201613089 
(220) Inndato: 2016.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Botanical Software Ltd, 9 Priston, GB-BA29EB BATH, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Dataprogrammer og programvare. 
  Klasse 42   Utvikling, oppdatering, vedlikehold og installasjon av 

dataprogrammer og programvare; dataprogrammering 
og dataprogramvaredesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300162 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201804024 
(220) Inndato: 2018.03.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BIKEMEMBER AS, Andersrudveien 1, 1914 YTRE 

ENEBAKK, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Tilbud og drift av landsdekkende sykkelregister 

tilgjengelig for alle som eier sykkel; 
abonnementstjeneste for sykkelregister; administrasjon 
av lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller 
incentiver; systematisering av informasjon til databaser. 

  Klasse 42   Tjenester i form av bistand for å merke objekter med 
unike ID-nummer med sikte på å lette oppsporing og 
gjenfinning, nemlig utarbeidelse av dataprogram og 
software; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; softwaretjenester [saas].  

  Klasse 45   Festing av ID-nummer på verdigjenstander for å 
forenkle gjenfinning ved eventuelt tap eller tyveri 
[sikkerhetstjenester]; oppsporing og gjenfinning av 
mistede, stjålne og etterlatte sykler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300163 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201613090 
(220) Inndato: 2016.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2026.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Botanical Software Ltd, 9 Priston, GB-BA29EB BATH, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Dataprogrammer og programvare. 
  Klasse 42   Utvikling, oppdatering, vedlikehold og installasjon av 

dataprogrammer og programvare; dataprogrammering 
og dataprogramvaredesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300164 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201811417 
(220) Inndato: 2018.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AUTOFANATICS NORGE ADRIAN FREDNES, 

Marikåpeveien 30, 4634 KRISTIANSAND S, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Bilvoks; såper og vaskemidler. 
  Klasse 35   Forretningsadministrative tjenester for behandling av 

salg over Internett. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300165 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201811418 
(220) Inndato: 2018.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KULIKU AS, Skipanesvegen 389, 5259 HJELLESTAD, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 43   Restaurant- og cateringtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300166 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201805445 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arvid Nilsson Sverige AB, Bultgatan 27, SE-44240 
KUNGÄLV, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Festeanordninger av metall 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300167 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201811422 
(220) Inndato: 2018.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GREEN WAVE HOLDING AS, Sigurd Hoels vei 47, 
0655 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Skipsbygging. 
  Klasse 39   Sightseeing [turistbesøk]; organisering av reiser for 

ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; 
skipstransporttjenester; skipstransport; båtcruise; 
båttransport; chartring av fly, kjøretøy og båter; 
organisering av reiser og båtturer; organisering av 
reiser; utleietjenester i forbindelse med vannscootere, 
lystbåter, båter og vannkjøretøy; utleie av båter, biler, 
sykler, dykkerklokker og dykkerdrakter; chartring av 
vannscootere, lystbåter, skip, båter og vannkjøretøy; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; skipschartring; passasjerskiptransport; 
transport av personer og varer via vei, tog, 
passasjerskip og fly; nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser; tilrettelegging av 
ekskursjoner for turister. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300168 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201811421 
(220) Inndato: 2018.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GREEN WAVE HOLDING AS, Sigurd Hoels vei 47, 

0655 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Skipsbygging. 
  Klasse 39   Sightseeing [turistbesøk]; organisering av reiser for 

ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; 

skipstransporttjenester; båtcruise; båttransport; 
chartring av fly, kjøretøy og båter; organisering av 
reiser og båtturer; utleietjenester i forbindelse med 
vannscootere, lystbåter, båter og vannkjøretøy; utleie 
av båter, biler, sykler, dykkerklokker og dykkerdrakter; 
chartring av vannscootere, lystbåter, skip, båter og 
vannkjøretøy; transport av passasjerer med tog, ferge, 
motorkjøretøy og skip; skipschartring; 
passasjerskiptransport; nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser; tilrettelegging av 
ekskursjoner for turister. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300169 
(151) Reg.dato.: 2018.09.13 
(210) Søknadsnr.: 201811488 
(220) Inndato: 2018.09.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GLITNE AS, Sorenskrivervegen 21, 2005 RÆLINGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær; klær for damer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300170 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201803799 
(220) Inndato: 2018.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Clarkwestern Dietrich Building Systems LLC., 9050 
Centre Pointe Drive, Suite 400, US-OH45069 WEST 
CHESTER, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Håndverktøy (manuelt drevne) for installasjon av 
hjørnebeslag for gipsplater og -vegger.  

  Klasse 17   Tape for bygningsplater; tape for gipsplater; 
hjørnebeslag; hjørnelister; skjøtestrimler og sparkeltape 
for gipsplater, gips og fibersementplater; reparasjons- 
og armeringslapper for gipsplater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300171 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201804078 
(220) Inndato: 2018.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karo Pharma AB, Nybrokajen 7, 5 tr, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300172 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201804079 
(220) Inndato: 2018.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karo Pharma AB, Nybrokajen 7, 5 tr, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300173 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201804080 
(220) Inndato: 2018.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karo Pharma AB, Nybrokajen 7, 5 tr, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske legemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300174 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811534 
(220) Inndato: 2018.09.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ECO LOVERS CHARLOTTE BAKKE, Smidsrødveien 
24, 3120 NØTTERØY, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetisk glitter til hud, hår og negler; glitter til 

hårdekorasjoner. 
  Klasse 16   Glitter til hobbybruk og dekorasjon av materialer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300175 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.22, EM, 017505975 
(210) Søknadsnr.: 201804903 
(220) Inndato: 2018.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ESPO-572 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pharmalink International Limited, c/o Third Floor, 31 C-
D, Wyndham Street, Central, HK-HONG KONG, Hong 
Kong 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Legemidler, medisinske og veterinære preparater; 
diettmat og stoffer tilpasset medisinsk eller veterinær 
bruk; mat til babyer; diett- og kosttilskudd for 
mennesker og dyr; veterinære preparater og produkter 
og naturlig medisin for dyr til behandling av 
inflammatoriske tilstander i form av leddgikt, artritiske 
smerter og ulike hudsykdommer; naturlige legemidler til 
dyr som inneholder ekstrakter fra skalldyr eller krill for 
behandling av inflammatoriske tilstander i form av 
leddgikt, artritiske smerter og ulike hudsykdommer; 
farmasøytiske preparater og produkter og naturlige 
legemidler til mennesker for behandling av 
inflammatoriske tilstander i form av leddgikt, artritiske 
smerter og ulike hudsykdommer; naturlige legemidler til 
mennesker som inneholder ekstrakter fra skalldyr eller 
krill for behandling av inflammatoriske tilstander i form 
av leddgikt, artritiske smerter og ulike hudsykdommer; 
diettstoffer basert på ekstrakter fra skalldyr eller krill, 
nemlig pulver, pasta, tabletter og oppløsninger tilpasset 
veterinærbruk, også som antiinflammatorisk; 
nutraceuticals, inkludert eutraceuticals basert på 
krilloljeekstrakter; krilloljeekstrakter for medisinsk, 
veterinær, nutraceutisk og farmasøytisk bruk; 
krilloljeekstrakter til bruk i diettmatvarer og stoffer til 
medisinsk eller veterinær bruk; krilloljeekstrakter til bruk 
i kosttilskudd for mennesker og dyr. 



registrerte varemerker 2018.09.24 - nr 39/18

19 
 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; fiskekstrakter, krill- og 
krilloljeekstrakter; spiselige oljer og fettstoffer; spiselig 
krillolje; krillolje til menneskelig konsumsjon. 

  Klasse 31   Rå og ubehandlede akvakulturprodukter; matvarer og 
drikkevarer til dyr, inkludert matvarer og drikkevarer 
laget av skalldyr eller krilloljeekstrakter; krillolje til 
dyreforbruk. 

  Klasse 32   Mineral- og kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikkevarer, inkludert slike drikkevarer 
beriket med krilloljeekstrakter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300176 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201804923 
(220) Inndato: 2018.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TOTEN TRANSPORT AS, Postboks 48, 2831 

RAUFOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 

bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner 
om forretninger; kommersielle formidlingstjenester; 
konsulentbistand i forretningssaker; 
omflyttingstjenester; rasjonaliseringsekspertise; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utsendelse 
av reklameannonser; utsendelse av reklamemateriell 
[flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; 
utsendelse av vareprøver; utsetting av tjenester 
[forretningsassistanse]. 

  Klasse 38   Budtjenester [for post og telegraf]. 
  Klasse 39   Avisutlevering; emballering av varer; frakt 

[varetransport]; godsbefraktning; lagring; lagring av 
varer; postombæring; transportinformasjon; 
transportreservering; transporttjenester; utbringelse av 
pakker; utbringelse av varer; vareombringelse; 
verditransport. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300177 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811280 
(220) Inndato: 2018.08.29 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PROPER CONSULT AS, Holtet 45, 1368 STABEKK, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Konsulenttjenester innen administrasjon og ledelse av 
hoteller; konsulenttjenester vedrørende 
forretningsstrategi; konsulenttjenester vedrørende 
sammenslåinger og oppkjøp; skatteberegning og 
konsulenttjenester; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; konsultasjoner for 
bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i 
personalspørsmål; bedriftsrådgivning og -konsultasjon; 
faglige konsultasjoner om forretninger; bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren; bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester; annonsering vedrørende 
forretnings- eller boligeiendom; økonomisk planlegging; 
strategisk forretningsplanlegging; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale; kooperativ reklame- og 
markedsføringstjenester for vasking av boliger og 
forretningsbygg; utvikling av varemerker; utvikling og 
implementering av markedsstrategier for andre; 
bedriftsstrategiutvikling; forhandling av 
forretningskontrakter for andre; forhandlinger og 
sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsforhandlingstjenester i forbindelse med å 
matche potensielle private investorer med 
entreprenører som trenger finansiering; 
abonnementsalgstjenester for teleselskaper; finansiell 
transaksjonsovervåkning; rådgivning vedrørende 
bedriftsorganisasjon; rådgivning vedrørende 
bedriftsoppkjøp; rådgivning for bedriftsmarkedsføring; 
rådgivning innen markedsføring; rådgivning vedrørende 
reklamestrategi; rådgivningstjenester vedrørende 
annonsering, publisering og markedsføring; 
rådgivningstjenester vedrørende kommersiell handel; 
rådgivning vedrørende PR-strategi; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
rådgivningstjenester vedrørende risikostyring for 
bedrifter; rådgivningstjenester for avisannonsering; 
rådgivning for forretningsledelse; rådgivningstjeneste 
for forretningsledelse; rådgivning vedrørende HMS; 
rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 
regnskap; rådgivning og bistand for bedriftsledelse; 
rådgivningstjenester vedrørende franchisevirksomhet; 
rådgivning vedrørende skatteberegning; 
rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse; 
rådgivningstjenester vedrørende søk etter sponsorer; 
bedriftsledelses- og rådgivningstjenester; pr-rådgivning; 
profesjonell rådgivning vedrørende 
personaladministrasjon; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse; 
forretningsinformasjon og rådgivning for forbrukere i 
valg av produkter og tjenester; tilveiebringe informasjon 
og rådgivning til kunder om utvalg av produkter og 
artikler som skal kjøpes inn; bedriftsrådgivning 
vedrørende annonsering; bedriftsrådgivningstjenester 
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vedrørende etablering og drift av franchisevirksomhet; 
rekrutteringsrådgivning; bedriftsrådgivningstjenester; 
personalrådgivning; bedriftsrådgivning; 
bedriftsledelsesrådgivning; markedsføringsrådgivning; 
personaladministrasjons- og ansettelsesrådgivning; 
bedriftsrådgivning vedrørende franchisevirksomhet; 
bedriftsrådgivningstjenester innen landbruk; 
risikostyringsrådgivning for bedrifter; 
bedriftsorganisasjons- og bedriftsledelserådgivning 
innen personalledelse; bedriftsledelsesrådgivning via 
Internett; bedriftstøttetjenester (HMS); bedriftsledelse 
innen transport og leveringstjenester; bedriftsledelse og 
bedriftsadministrasjon; bedriftsopplysninger; 
bedriftsledelse av hoteller; bedriftsrådgivning 
vedrørende markedsføring; bedriftsledelse; 
bedriftsundersøkelser; bedriftsadministrasjon innen 
transport og leveringstjenester; bedriftsledelse for 
utøvende kunstnere; bedriftsrisikovurdering; 
bedriftsnettverksbygging; bedriftsprosjektstudier; 
bedriftsledelsesrådgivning innen transport og 
leveringstjenester; bedriftsledelserådgivning 
vedrørende franchisevirksomhet; adminstrasjon av 
bedrifter; datastyrte bedriftsinformasjonstjenester; 
relokeringstjenester for bedrifter; ledelse av 
bedriftsverdivurderinger; analyser innen bedriftsledelse; 
presentasjon av bedrifter på Internett og andre medier; 
bistand ved ledelse av bedrifter; outsourcing av 
adminstrative ledelsestjenester for bedrifter; 
markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; forskning relatert til bedrifter (som 
research, undersøkelser, markedsundersøkelser); 
bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
administrative tjenester. 

  Klasse 36   Eiendomstjenester i forbindelse med administrasjon 
av eiendomsinvesteringer; eiendomstjenester i 
forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; 
eiendomssyndikattjenester; eiendomssaker; 
eiendomsinvesteringstjenester ved kjøp og salg av fast 
eiendom for andre; finansieringstjenester for fast 
eiendom; flersidig verdivurdering av fast eiendom; 
fornyet verdivurdering av fast eiendom; taksering av 
fast eiendom; forretninger med fast eiendom; 
forvaltning av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
anskaffelsestjenester i forbindelse med fast eiendom; 
finansbanktjenester for fast eiendom; verdivurdering av 
fast eiendom; forvaltning av  personlig eiendom; 
forvalting av fast eiendom; fornyelse av leiekontrakter 
for fast eiendom; oppkjøp av fast eiendom for andre; 
fremskaffelse av informasjon om fast eiendom i 
forbindelse med eiendom og land; kapitalinvestering i 
fast eiendom; finansiell verdivurdering av eiendom; 
investering i fast eiendom og forvaltningstjenester; 
forsikringstjenester for fast eiendom; oppkjøp av 
eiendom for andre; meglervirksomhet for fast eiendom; 
bestyrelse av fast eiendom; utleie av kontorer [fast 
eiendom]; oppsigelse av leiekontrakter for fast 
eiendom; anskaffelse av fast eiendom for andre; 
fremskaffelse av informasjon om fast eiendom; 
konsultasjoner om forvaltning av fast eiendom; utlån 
mot pant i fast eiendom; finansieringsvurdering 
[forsikring, bank, fast eiendom]; rådgivning i forbindelse 
med takseringer av fast eiendom; tilrettelegging av 
leasing og leieavtaler for fast eiendom; takseringer av 
forsikringskrav i forbindelse med fast eiendom; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med 
investeringer i fast eiendom; taksering av fast eiendom 
og fremlegging av relatert informasjon; 
kapitalforvaltningstjenester innen finans, investeringer 
og fast eiendom; konsultasjoner i forbindelse 
investering i fond med fast eiendom; forvaltning av 
kapital, verdipapirer, privat eiendom og land; 
investeringstjenester i forbindelse med fond ved fast 
eiendom; takseringstjenester innen forsikring, bank og 
fast eiendom; fremskaffelse av informasjon innen fast 
eiendom via internett; fremskaffelse av lister over 
eiendommer og informasjon om fast eiendom via 
internet; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse 
med forretningsbygg; eiendomsforvaltningstjenester i 

forbindelse med boligbygg; eiendoms- og 
boligforvaltning; eiendomsmeglingstjenester i 
forbindelse med kjøp og salg av land; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
kontorbygninger; eiendomsmeglingstjenester for utleie 
av bygninger; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med byggekomplekser; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
kjøpesentre; eiendomsrådgivning; 
eiendomsinvesteringstjenester; 
eiendomsinvesteringsforvaltning; 
eiendomsmeglingstjenester i forbindelse med kjøp og 
salg av bygninger; eiendomsmeglingstjenester for 
leasing av land; eiendomsmegling for kommersielle og 
private aktører; eiendomsforvaltningstjenester; 
eiendomsmegler firma; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med underholdningsmiljøer; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
boligområder; eiendomsforvaltningstjenester i 
forbindelse med industribygninger; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
butikklokaler; tegning av eiendomsforsikring; 
meglerfirma for eiendomsforsikring; kommersielle 
eiendomsmeglertjenester; finansiering av 
eiendomsprosjekter; pengesaker og eiendomssaker; 
finansielle konsultasjoner innen eiendomsmegling; 
deponeringstjenester i forbindelse med 
eiendomshandel; finansstyring av eiendomsprosjekter; 
planleggingstjenester i forbindelse med 
eiendomsutvikling; planlegging i forbindelse med 
eiendomsforvaltning; forsikring, pengesaker og 
eiendomssaker; finansiering ved 
eiendomsutviklingsprosjekter; finansrådgivning i 
forbindelse med eiendomsinvesteringer; 
eiendomsmegling, forvaltning og taksering; 
garantisttjenester ved eiendomsforsikring; 
investeringstjenester i forbindelse med eiendomsfond; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
eiendomssaker, via internett; utleie av 
landbrukseiendommer; forvaltning av andres 
landeiendommer; styring av eiendomsfond; 
eiendomsmeglingstjenester for utleie av eiendom; 
bankkonsulenttjenester; konsulenttjenester i forbindelse 
med opptak av lån; konsultasjonstjenester for 
håndtering av gjeld; finansielle planleggingstjenester 
relatert til byggeprosjekter; finansiell planlegging og 
styring; rådgivningstjenester i forbindelse med 
finansplanlegging og -investering; finansiell 
planlegging; finansiell pensjonsplanlegging; 
finansrådgivning i forbindelse med 
pensjonsplanlegging; on-line finansielle 
planleggingstjenester; rådgivning innen 
finansplanlegging; konsulentbistand ved 
finansplanlegging; konsulentbistand ved taksering av 
verdien av varer; konsulentbistand ved finansiering av 
energiprosjekter; konsulentbistand i forbindelse med 
innhenting av kredittopplysninger; konsulentbistand i 
forbindelese pensjonsparing; lånetjenester for 
egenkapital til bolig; boligformidling [leiligheter]; 
tilrettelegging av boliglån; finansiering av boliglån; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med 
tilrettelegging av boliglån; tilrettelegging av boliglån og 
lån; taksering av privatboliger; fremskaffelse av 
finansiering for utvikling av ny teknologi; finansiering av 
utviklingsprosjekter; finansiell ledelse av 
utviklingskapital; finansiering av produktutvikling; 
verdipapir deponeringstjenester; 
verdipapirhandelstjenester; verdipapirhandel, 
differansehandel med indeksfond, verdipapiropsjoner, 
og innenlandsk differansehandel med verdipapirer; 
verdipapiromsetning og investeringstjenester for andre 
via Internett; verdipapirlån; verdipapirhandel og 
differansehandel med indeksfond i utenlandsmarkeder; 
handel av verdipapiropsjoner og utenlandsk 
differansehandel med verdipapirer; handel av 
verdipapiropsjoner; lån med verdipapirer; automatiserte 
verdipapirhandelstjenester; forvaltning av 
verdipapirporteføljer; megling av verdipapirer; 
bankbokstjenester for verdipapirer; finansstyring og 
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investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer; 
forvaltning av verdipapirer for andre; tilveiebringelse av 
lån med sikkerhet i verdipapirer; tegning av 
verdipapirer; megling av aksjer og andre verdipapirer; 
utenlandsk differansehandel med verdipapirer; handel 
med verdipapirer og obligasjoner; fremskaffelse av 
informasjon om verdipapirmarkedet; finansiell 
utveksling av verdipapirer; automatisert megling av 
verdipapirer; utstedelse av realiserbare verdipapirer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
bankbokstjenester for verdipapirer; 
finansinvesteringstjenester innen verdipapirer, 
aksjefond og investeringsforvaltning; finansielle 
tjenester relatert til investering av verdipapirer; 
forvaltning av børsnoterte verdipapirer; utførelse av 
verdipapirhandel for andre; meglerfirma for obligasjoner 
og andre verdipapirer; on-line diskontering ved 
verdipapirmegling; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med handel av verdipapiropsjoner; 
handelstjenester med innenlandse terminforretninger i 
form av verdipapirer; deponering av verdipapirer, fond 
og andre aktiva; ledelse av porteføljer ved overføring 
av verdipapirer; overføringstjenester ved utstedelse av 
oppgjør av verdipapirer; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med tegning av verdipapirer; 
finansrådgivningstjenester i forbindelse med 
verdipapirer, derivater og andre finansprodukter; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
utenlandsk differansehandel med verdipapirer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
innenlandsk og utenlandsk differansehandel med 
verdipapirer; finansiell ledelse og investeringstjenester 
relatert til aksjer og verdipapirer; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med verdipapirhandel og 
differansehandel med indeksfond i utenlandsmarkeder; 
finansstyring og meglertjenester innen aksjesparing, 
differansehandel, aksjer, obligasjoner og andre 
verdipapirer; aksjefond; aksjebørsinformasjon fra en 
database eller Internett; aksjebørstjenester; 
aksjemeglervirksomhet; aksjesparing i internasjonale 
selskaper; aksjebørsbasert noteringskurs og 
børsnoteringstjenester; forvaltning av aksjefond; 
finansstyring av aksjer; handel med aksjekontrakter; 
informasjonstjenester om aksjekurs; 
informasjonstjenester om aksjebørs; ledelse av 
aksjefond for andre; tilveiebringelse av informasjon om 
aksjemarkedet; megling av aksjefond; distribuering av 
aksjefond; noteringskurs på aksjebørspriser; handel 
med aksjer; etablering av aksjefond for andre; megling 
av aksjer og obligasjoner; meglerfirma for 
aksjetegninger; investeringstjenester i forbindelse med 
aksjefond; finansstyring av aksjer i andre selskaper; 
handel med aksjer og obligasjoner; tilveiebringelse av 
informasjon og data om aksjebørser; fremskaffelse av 
informasjon om aksjemarkedet fra en database eller 
Internett; investeringsselskapstjenester; 
investeringsrådgivning, mekling og 
forvaltningstjenester; investeringstjenester for 
egenkapital; investeringsforvaltning og 
investeringstjenester; investeringsanalysetjenester; 
investeringsrådgivning; investeringstjenester; 
investering i fond; investeringsledelse for fellesforetak; 
investeringsfondsforvaltning; investeringstjenester for 
risikofond; forvaltning av investeringsportefølje; 
forvaltning av investeringsselskap; finans- og 
investeringsbanktjenester; megling av investeringer; 
finans-, investerings- og forsikringstjenester; 
rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer og 
finans; rådgivningstjenester i forbindelse med 
investeringer og pensjoner; vedlikehold av 
depotkontoer for investeringer; konslentbistand for 
investering i kunst; kapital- og investeringsforvaltning; 
meglerfirma for forsikring, gjenforsikring, investeringer 
og pensjoner; finansiell ledelse av investeringskapital; 
finansielle investerings- og rådgivningstjenester; 
finansanalysetjenester i forbindelse med investeringer; 
finansrådgivningstjenester i forbindelse med 
investeringer; fremskaffelse av informasjon innen 
finansiering og investeringer; risikoanalyse, vurdering 

og planlegging for finans- og investeringsmarkedet; 
informasjon, rådgivning, konsulasjoner og 
forskningstjenester relatert til investeringer; 
fremskaffelse av informasjon og forskning innen finans 
og finansielle investeringer; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med finansiering og 
investering via elektroniske midler; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon i forbindelse med tjenester innen 
finans, bank, forsikring og investeringer; meglerfirma 
for finansinvesteringer i energiselskaper; variable 
tjenester innen forsikringsinvestering; 
rådgivningstjenester i forbindelse med administrasjon 
av finansinvesteringer; finansinvesteringstjenester; 
råvareinvesteringstjenester; forvaltning av 
kapitalinvesteringsfond; fondsinvesteringstjenester; 
kapitalinvesteringer; meglerfirma for 
finansinvesteringer; kapitalinvesteringstjenester for det 
offentlige; meglertjenester for kapitalinvesteringer; 
rådgivning i forbindelse med kapitalinvestering; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
finansinvestering; finansstyring av fellesinvesteringer; 
tilrettelegging av finansinvesteringer; 
finansinvesteringstjenester i forbindelse med grafisk 
industri; finansrådgivningstjenester i forbindelse med 
infrastrukturinvesteringer; fremskaffelse av informasjon 
og analyse via Internett innen finansinvesteringer; 
gjeldsforhandlingstjenester; meglingstjenester ved 
prisforhandlinger; finansiering av risikokapital for 
kommersielle selskaper; finansiering  av risikokapital 
for ideelle selskaper; finansielle tjenester i forbindelse 
med selskapsavvikling; evaluering av kredittverdighet 
av selskaper eller privatpersoner; fremskaffelse av 
finansinformasjon i forbindelse med kredittverdighet til 
selskaper og privatpersoner; 
forsikringsselskapstjenester; faktoringselskaper; 
forvaltning av formuer; forvaltning av finanskapital; 
forvaltning av bygninger; forvaltning av feriehus; 
forvaltning av valuta- og renteterminskontrakter; 
rådgivningstjenester innen finans og forvaltning; 
finanstjenester i forbindelse med handel, rådgivning, 
forvaltning og mekling med finansderivater; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
forvaltning av valuta- og renteterminskontrakter; 
kapitalforvaltning for tredjeparter; fondsforvaltning; 
formuesforvaltning; kapitalforvaltning; 
risikofondsforvaltning; finansiell fondsforvaltning; 
fondsforvaltning for privatkunder; 
offshorefondsforvaltning; pensjonsfondsforvaltning; 
finanstjenester i forbindelse med formuesforvaltning; 
internasjonal fondsforvaltning; pengeforvaltning for 
andre; fondsforvaltningstjenester; 
kapitalforvaltningstjenester; finansielle 
forskningstjenester; finansielle evalueringstjenester for 
forsikringsformål; finansiell sponsing av 
dansearrangementer; finansiell garantivurdering; 
finansielle tjenester utført over internett; finansiell 
sponsing av underholdningsaktiviteter; finansiell 
sponsing av billedkunstarrangementer; finansielring av 
risikokapital for forskningsinstitusjoner; finansielle 
garantisttjenester for tilbakebetaling av utgifter ved 
skader på kjøretøy; finansielle prognosetjenester; 
finansiell kredittplanlegging; finansielle 
verdivurderingstjenester; finansiell sponsorvirksomhet; 
finansielle informasjons- og rådgivningstjenester; 
finansiell ledelse av risikokapital; finansielle forsknings- 
og informasjonstjenester; finansielle tjenester relatert til 
lån; finansiell sponsing av sosiale, veldedige og 
religiøse organisasjoner; finansiell ledelse av refusjon 
av penger for andre; finansielle porteføljeanalyser; 
finansiell restrukturering; finansiell risikostyring; 
finansielle og monetære overføringer; finansiell 
sponsing og finansiering av radioprogrammer; finansiell 
sponsing og finansiering av tv-programmer; finansielle 
tjenester utført over telefon; finansielle 
verdiberegninger ved besvarelse av 
anbudsinnbydelser; finansiell virksomhet; finansiell 
sponsing av kulturarrangementer; finansiell sponsing 
av idrettsaktiviteter; finansiell megling av toll og 
avgifter; finansielle tjenester i form av utlån av penger; 
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finansiell  sponsing av underholdning, idrett og 
kulturelle aktiviteter; finansiell verdivurdering, taksering 
og oppgjør i forbindelse med forsikringskrav; finansielle 
garantisttjenester for tilbakebetaling av utgifter ved 
uhell på kjøretøy; elektroniske finansielle 
handelstjenester; rådgivning for finansiell risikostyring; 
handel med finansielle kontrakter; fremskaffelse av 
finansiell informasjon med elektroniske hjelpemidler; 
tilveiebringelse av finansielle vurderinger etter ulykker; 
handelstjenester med finansielle instrumenter; 
reparasjonskostnadsevaluering [finansiell 
verdiberegning]; meglerfirma for finansielle kontrakter; 
ledelse av finansielle porteføljer; rådgivningstjenester i 
forbindelse med finansiell risikostyring; fremskaffelse 
av finansiell informasjon via en webside; on-line handel 
med finansielle instrumenter, akjser, opsjoner og andre 
derivatprodukter; finans- og pengesaker; finans- og 
lånetjenester; verdsetting [finans]; bank-, finans- og 
forsikringstjenester; rådgivning innen finans og 
forsikring; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med finans- og pengesaker; strategisk rådgivning innen 
finans; forberedelse av finans- og forsikringsrapporter; 
fremskaffelse av informasjon og rådgivning innen 
finans; fremskaffelse av nettbasert finans- og 
forsikringsinformasjon fra en database eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; finanstjenester; 
finansinformasjon; finansiering av garantier; 
finanstjenester for forsikringspremie; finansbank; 
finansvurderingstjenester; finansrådgivning innen 
franchisevirksomhet; finansrådgivning i forbindelse med 
skatteplanlegging; finansstyring av 
restaureringsprosjekter for bygninger; finanstjenester 
og relatert rådgivning; finanstjenester i forbindelse med 
gjeldsordninger; finansanalyse og forberedelse av 
relaterte rapporter; finansrådgivning innen risikostyring; 
finanseill sponsing av teaterarrangementer; 
finansstyring og rådgivningstjenester; finansiering av 
prosjekter; finansieringstjenester av yachter; 
finansstyringstjenester via Internett; finanstjenester 
innen medikoteknikk og teknologi; finanstjenester med 
elektroniske midler; finansrådgivning i forbindelse med 
studielånstjenester; finansiering av risikokapital for 
universiteter; finanstjenester innen styring, analyse og 
informasjon; finansiering, tilrettelegging og pantesikring 
av lån for andre; finansrådgivningstjenester; 
finansieringstjenester; finansrådgivning; finansanalyser; 
finansstyring av byggeprosjekter; finansiering av lån; 
finansanalyse og rådgivning; finansrådgivning og 
informasjonstjenester; finansiering av forbrukerkjøp; 
finansieringstjenester for risikokapital; 
finansieringstjenester for byggeprosjekter; 
finansvurderinger av firmakreditt; finansrådgivning for 
lotterivinnere; finansanalyse og informasjonstjenester; 
finansanalyse og forskningstjenester; finansiering av 
byggeprosjekter; finansieringstjenester for utstyr; 
finansforskning innen risikostyring; finansiering ved 
oppkjøp; finanstjenester over Internett og på telefon; 
finanstjenester i forbindelse med pensjonsplaner; 
finansiering av bil-leasing; finansmarkedsanalyse og 
forberedelse av relaterte rapporter; finansrådgivning i 
forbindelse med kredittjenester; 
finansrådgivningstjenester i forbindelse med kreditt; 
finanstjenester i forbindelse med pensjoner; 
finansiering av risikokapital for oppfinnere; 
finansieringstjenester for det offentlige ved risikokapital; 
finansieringstjenester ved kjøp av bedrifter; 
finansstyring og mekling av terminfond; finansiering av 
lån med sikkerhet; finanstjenester for pantesikring av 
fond; finansrådgivningstjenester i forbindelse med 
insolvens; finanstjenester for kjøp av skip; 
finansrådgivning i forbindelse med lån; finansiering av 
risikokapital for bedrifter; finansiering av lån for 
sikkerhet og overvåkningssystemer; 
finansieringtjenester for risikokapital for oppstarting av 
virksomheter; finansinformasjon fra en database eller 
Internett; finansrådgivning i forbindelse med utførelse 
av pengeløse transaksjoner; finansvurderinger av 
firmakreditt og fremskaffelse av relatert informasjon; 
finanstjenester i forbindelse med anskaffelse og 

strukturering av kapital; finansstyring av totalkostnader 
for å leie eller eie lokaler/kontorer; forberedelse av 
finansrapporter i forbindelse med finansiering av 
byggeprosjekter; bank- og finanstjenester; 
fremskaffelse av finansinformasjon på Internett; 
datastyrte finanstjenester; tilrettelegging av finansiering 
for humanitære prosjekter; forberedelse av 
finansrapporter; forsikrings- og finanstjenester; 
fremskaffelse av finansinformasjon; utlån [finansiering]; 
rådgivningstjenester for finansbanktjenester; 
forsikrings- og finansinformasjon og 
rådgivningstjenester; sponsing og finansiering av filmer; 
forberedelse og analyse av finansrapporter; 
tilrettelegging for finansiering av filmer; forberedelse av 
finansrapporter i forbindelse med byggeprosjekter; 
fremskaffelse av finansiering for oppfinnelser; 
fremskaffelse av finansiering for universiteter; 
tilrettelegging av finansiering for radioprogrammer; 
fremskaffelse av finansiering for kommersielle 
instanser; fremskaffelse av finansiering for idealistiske 
instanser; utførelse av finanstjenester over Internett; 
fremskaffelse av finansiering for staten; fremskaffelse 
av finansiering for oppfinnere; fremskaffelse av 
finansiering for forskningsinstitusjoner; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
finanskapitaladministrasjon; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning innen finansbanktjenester; 
fremskaffelse av informasjon innen personlig 
finansiering; rådgivning, forskning og informasjon i 
forbindelse med finansemner; fremskaffelse av 
finansinformasjon fra en database eller Internett; 
fremskaffelse av finansieringsbistand til sosiale, 
veldedige og religiøse organisasjoner; nettbasert 
mekling for handel og transaksjoner i forbindelse med 
valuta og andre finansprodukter; tilrettelegging av 
finansiering for prosjekter innen sport, kultur og 
underholdning; rådgivningstjenester i forbindelse med 
finansiering av prosjekter innen sivilt arbeid og 
infrastruktur; tilveiebringelse av driftsmidler for 
finansiering av små bedrifter og bedriftseiere for små 
bedrifter; bilfinansieringstjenester; 
avbetalingsfinansiering; bilfinansiering; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
bedriftsfinansiering; rådgivnings- og meglertjenester i 
forbindelse med reiseforsikring; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med forsikring; 
rådgivningstjenester i forbindelse med gjenforsikring; 
rådgivning i forbindelse med forsikringstegning; 
rådgivnings- og meglertjenester i forbindelse med 
livsforsikring; rådgivningstjenester i forbindelse med 
forsikring og gjenforsikring; rådgivnings- og 
meglertjenester i forbindelse med ulykkesforsikring; 
rådgivnings- og meglertjenester i forbindelse med 
sykeforsikring; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med forsikringsmekling; 
rådgivningstjenester i forbindelse med pensjons- og 
skatteplanlegging; rådgivning i forbindelse med 
valutahandel; rådgivningstjenester i forbindelse med 
privatøkonomi; rådgivnings- og meglertjenester i 
forbindelse med hjemforsikring; rådgivnings- og 
meglertjenester i forbindelse med bilforsikring; 
gjeldsrådgivning; forsikringsrådgivning; 
forsikringsrådgivningstjenester; lånerådgivning; 
kredittrådgivning; forsikringstjenester ved forhånsbetalt 
juridisk hjelp; bedriftssparetjenester; 
kassakredttjenester for bedrifter; autogiro-tjenester; 
kredittkort-tjenester. 

  Klasse 45   Rådgivning for immatriell eiendomsrett; personlig 
konsulenttjenester i forbindelse med innkjøp av klær 
(personlig shopper); spirituelle konsultasjoner; 
sikkerhetsvakttjenester for beskyttelse av eiendom og 
mennesker; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og mennesker; fremskaffelse av informasjon 
og rådgivning i forbindelse med sikkerhetstjenester for 
beskyttelse av eiendom og personer; festing av ID-
informasjon på bagasje og annen eiendom for å 
forenkle gjenfinning ved eventuelt tap; lisensiering av 
immatriell eiendomsrett; adgangskontroll for 
byggemiljøer og sikkerhetssystemer; planlegging og 
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arrangering av brylluper; promotere interessene til 
internasjonale, eiendoms- og idealistiske selskaper 
innen politikk, lovgivning og regulering 
[lobbyvirksomhet]; lisensiering av forskning og utvikling 
[juridiske tjenester]; juridiske tjenester relatert til 
kontraktsforhandlinger for andre; juridiske tjenester i 
forbindelse med forhandling og utkast til kontrakter i 
forbindelse med industrielt rettsvern; utleie av 
selskapsantrekk; juridiske tjenester i forbindelse med 
reklamasjoner for forsikringsselskaper, 
forsikringsmeglere og industriselskaper; 
rådgivningstjenester innen sikkerhetsbehov for 
forretningsselskaper og industriforetak; forvaltning av 
opphavsrettigheter; forvaltning av industrielt rettsvern 
og opphavsrettigheter for andre; forvaltning av 
industrielt rettsvern og opphavsrett; rådgivning i 
forbindelse med forvaltning av opphavsrett; forvaltning 
og anvendelse av industrielt rettsvern og opphavsrett 
ved lisensiering for andre [juridiske tjenester]; juridiske 
tjenester i forbindelse med forvaltning, kontroll og 
bevilgning av lisensrettigheter; juridiske tjenester i 
forbindelse med forvaltning og anvendelse av 
opphavsrett og ekstra opphavsrett; rådgivning i 
forbindelse med varemerkelisenser; rådgivning i 
forbindelse med industrielle rettigheter; rådgivning i 
forbindelse med personlige juridiske anliggender; 
rådgivning i forbindelse med beskyttelse av geografiske 
opprinnelser; rådgivning i forbindelse med beskyttelse 
av industriell formgiving; rådgivning i forbindelse med 
patentlisenser; rådgivning i forbindelse med 
opphavsrettslig beskyttelse; rådgivning i forbindelse 
med registrering av domener; rådgivning i forbindelse 
med beskyttelse av varemerker; rådgivning i 
forbindelse med forskrifter for sikkerhet på 
arbeidsplassen; rådgivningstjenester innen kristen 
atferd i personlige forhold; rådgivning innen 
rettsforfølgelse; rådgivning innen brannsikring; 
rådgivning i forbindelse med lisensiering av 
opphavsrett; rådgivning og juridiske tjenester innen 
personvern og sikkerhetslover, forskrifter og krav; 
rådgivning i forbindelse med patentbeskyttelse; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
opphavsrettigheter; rådgivning innen datatyveri og 
identitetstyveri; rådgivningstjenester innen personlig 
mote; rådgivning innen fysisk sikkerhet; rådgivning i 
forbindelse med industrielt rettsvern; rådgivning i 
forbindelse med lisensiering av dataprogramvare; 
rådgivning i forbindelse med sikkerhet på 
arbeidsplassen; rådgivning, representasjon og hjelp 
innen rettsforfølging og rettergangsprosedyrer i 
forbindelse med opphavsrett og tilhørende rettigheter; 
rådgivning i forbindelse med beskyttelse av nye 
plantearter; juridisk rådgivning; 
ekteskapsveiledningsbasert rådgivning; juridisk 
rådgivning og representasjon; opphavsrettbaserte 
rådgivningstjenester for idealistiske foreninger; 
opphavsrettbaserte rådgivningstjenester for 
universiteter og forskningsinstitusjoner; juridisk 
rådgivning i forbindelse med franchisevirksomhet; 
opphavsrettbaserte rådgivningstjenester for oppfinnere; 
opphavsrettbaserte rådgivningstjenester innen patenter 
og patentsøknader; juridisk rådgivning i forbindelse 
med opphavsrettigheter; juridisk rådgivning ved 
besvarelse av anbudsinnbydelser; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med juridiske 
spørsmål; ikke-terapeutisk rådgivning for å 
imøtekomme individuelle behov; profesjonelle juridiske 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
franchisevirksomhet; fremskaffelse av rådgivning og 
informasjon innen katastrofehjelp for samfunn; juridisk 
rådgivning i forbindelse med tv-reklame, tv-
underholdning og idrett; ekteskapsrådgivning og -
veiledning; astrologirådgivning; ekspertrådgivning i 
forbindelse med rettsspørsmål; juridisk overvåkning; 
juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av 
overføringsrettigheter; juridiske tjenester; juridiske 
tjenester i forbindelse med lisensiering av opphavsrett; 
juridiske tjenester i forbindelse med søksmål; juridiske 
tjenester for prosedyrer i forbindelse med industrielt 

rettsvern; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av tilleggsrettigheter i forbindelse med 
produksjoner innen film, tv og musikk; juridisk 
forskning; juridiske informasjonstjenester; juridiske 
etterforskningstjenester; juridiske støttetjenester; 
juridisk adminstrasjon av lisensiering; juridiske og 
rettslige forskningstjenester innen opphavsrett; juridisk 
bistand innen tegning av kontrakter; juridiske tjenester i 
forbindelse med anvendelse av 
kringkastingsrettigheter; juridiske tjenester i forbindelse 
med anvendelse av filmrettigheter; juridiske tjenester i 
forbindelse med bedriftsinformasjon og registrering; 
juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av 
patenter; juridiske tjenester i forbindelse med 
registrering av varemerker; juridiske tjenester i 
forbindelse med anvendelse av industrielt rettsvern og 
opphavsrett; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av industrielt rettsvern; juridiske tjenester i 
forbindelse med anvendelse av opphavsrett for 
trykksaker; juridiske tjenester i forbindelse med 
beskyttelse og anvendelse av opphavsrettigheter for 
produksjoner innen film, tv, teater og musikk; 
rettsreferater [juridiske tjenester]; lisensiering av 
mønsterbeskyttelse [juridiske tjenester]; klargjøring av 
juridiske dokumenter; patentlisenser [juridiske 
tjenester]; tilveiebringelse av sakkyndige juridiske 
uttalelser; lisensiering av varemerker [juridiske 
tjenester]; registrering av domenenavn [juridisk 
tjeneste]; varemerkeovervåking [juridiske tjenester]; 
lisensiering av patenter og patentsøknader [juridiske 
tjenester]; lisensiering av musikkverk [juridiske 
tjenester]; lisensiering av trykksaker [juridiske 
tjenester]; musikklisenstjenester [juridiske tjenester]; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med juridiske 
anliggender; lisensiering av dataprogrammer [juridiske 
tjenester]; lisensiering av databaser [juridiske tjenester]; 
lisensiering av franchisekonsepter [juridiske tjenester]; 
lisensiering av patentsøknader [juridiske tjenester]; 
opphavsrettlisensiering [juridiske tjenester]; lisensiering 
av teknologi [juridiske tjenester]; lisensiering av 
dataprogramvare [juridisk tjeneste]; lisensiering av jakt- 
og fiskerettigheter [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med lydproduksjoner [juridiske 
tjenester]; lisensiering av rettigheter i forbindelse med 
filmer [juridiske tjenester]; lisensiering av 
dataprogramvare og industrielt rettsvern [juridiske 
tjenester]; lisensiering av industrielt rettsvern og 
opphavsrett [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med videoproduksjoner 
[juridiske tjenester]; klargjøring av juridiske rapporter 
innen menneskerettigheter; lisenstjenester i forbindelse 
med rettigheter til utførelse [juridiske tjenester]; 
lisensiering av film, tv og video [juridiske tjenester]; 
lisensiering [juridisk tjeneste] innen rammen for 
softwarepublsering; lisensiering av radio- og tv-
programmer [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med tv-produksjoner [juridiske 
tjenester]; lisenstjenester i forbindelse med 
offentliggjøring av musikk [juridiske tjenester]; 
lisensiering av rettigheter i forbindelse med bruk av 
fotografier [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med produksjon av varer 
[juridiske tjenester]; anvendelse av industrielt rettsvern 
og opphavsrett ved lisensiering [juridiske tjenester]; 
lisensiering av rettigheter til produksjoner innen film, tv 
og video [juridiske tjenester]; registrering av 
domenenavn for identifikasjon av brukere på et globalt 
datanettverk [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med programmer, produksjoner 
og formater innen tv, video og radio [juridiske tjenester]; 
dating-tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300178 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805437 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trade Holdings, Inc., 460 West 24th Street, Suite 1F, 
US-NY10011 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk og toalettpreparater og -stoffer; preparater 
og stoffer for rensing og fukting av hud; preparater og 
stoffer for rensing, kondisjonering og styling av hår; 
leppestifter, leppeglanser, concealer (kosmetikk), 
ansikts-highlighter (kosmetikk) og mascara; kosmetikk; 
sminkepreparater, øyekosmetikk; kosmetiske 
preparater for soling av huden; selv-
bruningspreparater; dermatologiske preparater og 
substanser; ikke-medisinske toalettpreparater; 
preparater og stoffer for kondisjonering, pleie og 
utseende av hud, kropp, ansikt, øyne, hår, hodebunn, 
tenner og negler; såper, personlige rensepreparater, 
dusjgel, badegelé og badepreparater; parfymevarer, 
eau de perfume, eau de cologne og toalettvann; 
deodorant preparater til personlig bruk, anti-
perspiranter; sminkefjerner; sjampo,hårbalsam, 
preparater for håret, hårvann. 

  Klasse 8   Kosmetikkredskap; øyevipptang; krølltenger; 
negletenger; smergelfiler; slipeskiver; hårklippere for 
personlig bruk, elektriske og ikke-elektriske; 
håndredskaper for krølling av hår; pinsetter for fjerning 
av hår; manikyr sett; elektriske manikyr sett; 
neglepoleringsfiler, elektriske eller ikke-elektriske; 
negleklippere, elektriske eller ikke-elektrisk; neglefiler; 
neglefiler, elektriske; manikyr og pedikyr redskaper, 
nemlig bor-bits for elektriske neglefiler og 
neglepolerere; elektriske neglefiler; manikyr og pedikyr 
redskaper, nemlig trepinner og -staver for påføring av 
negledekorasjoner; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 

  Klasse 18   Reisevesker og kofferter, bager, lommebøker, 
handlebager og andre bærebager; lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder; deler og komponenter 
til forannevnte varer, ikke opptatt i andre klasser.  

  Klasse 35   Detaljhandel innen området kosmetikk, 
kroppspleiepreparater, sminke, solbruningspreparater, 
parfymevarer, hårpleiepreparater, sminkeredskaper, 
hårpleieredskaper, neglepleieredskaper, trykksaker, 
reisevesker, kofferter, bager og lommebøker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300179 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805186 
(220) Inndato: 2018.04.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BANETEKNOLOGI AS, Ilevegen 11, 2312 OTTESTAD, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

kostnadspriser; bedriftsundersøkelser; bistand for 
ledelse av handels- eller industribedrifter; bistand ved 
forretningsledelse; faglige konsultasjoner om 
forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
forretningsundersøkelser; kommersielle 
formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; økonomisk planlegging; økonomiske 
beregninger; omflyttingstjenester; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse. 

  Klasse 42   Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; byplanlegging; 
forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter [for tredjemann]; geologiske 
grunnundersøkelser; grafisk formgiving; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; inspeksjon av 
elektriske anlegg; interiørkonsulentvirksomhet; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; 
kontroll av oljebrønner; kvalitetskontroll; landmåling; 
materialtesting; plantegning i forbindelse med bygging; 
prosjektstudier [tekniske]; tegning [industridesign]; 
teknisk forskning. 

  Klasse 45   Bagasjeinspeksjon for sikkerhetsformål; beskyttelse 
av sivilpersoner; forvaltning av opphavsrettigheter; 
granskingstjenester av privatpersoner; inspeksjon av 
fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; juridisk 
forskning; juridiske tjenester; Konfliktløsningstjenester; 
konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; 
lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; 
lisensiering av immateriell eiendomsrett; mekling; 
nattevaktselskaper; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; overvåkning av tyveri- og innbruddsalarm; 
rådgivning for immateriell eiendomsrett; vektertjenester.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300180 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.18, CH, 630422017 
(210) Søknadsnr.: 201805188 
(220) Inndato: 2018.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US-

CA95134 SAN JOSE, USA 
(740) Fullmektig: 

 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Computer software; computer hardware; computer 

software for innsamling, gruppering, spredning, 
konfigurering, drift, sikring, optimalisering, 
sammenkobling, overvåkning, up-backing, gjenvinning, 
utforming, testing, lagring, oppgradering, 
diagnostisering, fiksing, analysering, problemløsning, 
styring og bruk av multiple operativsystemer, computer 
hardware, computer software, computer nettverk og 
virtuelle skyløsninger og infrastruktur; computer 
software for bruk i innsamling, gruppering, spredning, 
konfigurering, drift, sikring, optimalisering, 
sammenkobling, overvåkning, up-backing, gjenvinning, 
utforming, testing, lagring, oppgradering, 
diagnostisering, fiksing, analysering, problemløsning, 
styring og bruk av hardware og software ressurser og 
komponenter fra og/eller av computer og 
kommunikasjonsnettverk, og for å aktivere kryss-
plattform funksjonaliteter, herunder både for bruk i 
forbindelse med forretningsvirksomhet og for 
enkeltindivider; computer software for 
kunnskapsanskaffelse, kunnskapsbearbeidelse og 
kunnskapspresentasjon; computer software for bruk i 
personlige computere, laptoper, PDA'er, PIM'er, 
mobiltelefoner, og digitale anordninger, samt mobile 
data- og kommunikasjonsenheter for utstyr og enheter 
til bruk i automobiler, kjøretøy eller transportutstyr, for å 
drifte, forsterke og optimalisere dataressursene i slikt 
utstyr. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, herunder inkludert fremskaffelse 
av klasseromsundervisning, seminarer, konferanser og 
workshops vedrørende og relatert til computer 
hardware og software; utdannelsestjenester, herunder 
inkludert skriving av bøker og artikler for tidsskrifter 
andre enn for reklame eller offentligheten vedrørende 
og relatert til computer hardware og software; 
utdannelsestjenester, inkludert publisering av bøker, 
artikler og tekniske fagblader innenfor og vedrørende 
computer hardware og software; opplæringstjenester 
vedrørende computer hardware og software; 
arrangering og gjennomføring av utdannelse i form av 
klasseromsundervisning, seminarer, personlig 
oppfølging, konferanser og presentasjoner vedrørende 
virtuell infrastruktur, lagring, nettverksarbeid, og 
skyløsninger. 

  Klasse 42   Installasjon, vedlikehold, og reparasjon av computer 
software komponenter for og relatert til virtuell 
skyløsningsinfrastruktur; tekniske konsultasjons- og 
undersøkelsestjenester innenfor de områder som 

dekkes av computer software, computer hardware, 
computer nettverk, og virtuelle skyløsninger; computer 
tjenester, herunder inkludert tjenester relatert til drift av 
virtuelle test laboratorier for å lage og fremskaffe kopier 
av et nettverks produksjonsmiljø innenfor et isolert 
nettverk med det formål å bedrive testing for andre; 
computer programmeringstjenester; computer 
tjenester, herunder inkludert drift av automatisert 
spredning av computer software, computer nettverk og 
virtuelle skyløsninger for andre; design, utvikling, 
implementering, analysering, systemintegrasjon, 
resultatoppfølging, up-backing, gjenopprettelse, 
diagnosering, testing og drift av computer hardware, 
computer software, computer nettverk og virtuell 
computer infrastruktur for andre; tilpasninger og 
konfigureringer av computer hardware, computer 
software, computer nettverk og virtuelle skyløsninger; 
konsultasjons virksomhet relatert til computere, nemlig 
og inkludert konsultasjonstjenester relatert til virtuelle 
skyløsninger, lagring og nettverksbygging; computer 
tjenester, inkludert administrering av 
informasjonsteknologitjenester og 
informasjonsteknologi operasjoner for andre, herunder 
drift av virtuelle skyløsninger, nettverksbygging og 
lagringstjenester; verts tjenester, drift og administrering 
av computer hardware, computer software, computer 
nettverk og virtuelle skyløsninger for andre; 
fremskaffelse av midlertidig ikke-nedlastbar computer 
software for innsamling, gruppering, spredning, 
konfigurering, drift, sikring, optimalisering, 
sammenkobling, overvåkning, up-backing, gjenvinning, 
utforming, testing, lagring, oppgradering, 
diagnostisering, fiksing, analysering, problemløsning, 
styring og bruk av multiple operativsystemer, computer 
hardware, computer software, computer nettverk og 
virtuelle skyløsninger; fremskaffelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar computer software for bruk i 
innsamling, gruppering, spredning, konfigurering, drift, 
sikring, optimalisering, sammenkobling, overvåkning, 
up-backing, gjenvinning, utforming, testing, lagring, 
oppgradering, diagnostisering, fiksing, analysering, 
problemløsning, avdekking, og bruk av hardware og 
software resurser og komponenter av computer og 
kommunikasjonsnettverk, og for å aktivere kryss-
plattform fimksjonaliteter, herunder både for 
forretningsvirksomhet og for enkeltindivider; 
fremskaffelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
computer software for kunnskapsanskaffelse, 
kunnskapsbearbeidelse og kunnskapspresentasjon; 
fremskaffelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
computer software for bruk i personlige computere, 
laptoper, PDA'er, PIM'er, mobiltelefoner, og digitale 
anordninger, virtuelle maskiner, virtuelle apparater, 
samt andre mobile skyløsninger, data- og 
kommunikasjonsenheter for utstyr og enheter til bruk i 
automobiler, kjøretøy eller transportutstyr, for å drifte, 
forsterke og optimalisere dataressursene i slikt utstyr; 
leasing og utleie av computer hardware, computer 
software, computer nettverk og virtuelle skyløsninger; 
tekniske support tjenester, inkludert feilsøking 
vedrørende diagnostisering av problemer med og i 
computer hardware og computer software, computer 
nettverk og i virtuelle skyløsninger og infrastruktur; 
teknisk skriving for andre, inkludert skriving av tekniske 
papirer og veiledninger vedrørende computer hardware 
og software; konsultasjonstjenester vedrørende 
hardware og software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300181 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805231 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445 
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av ikke-nedlastbar sky- og nettbasert 
software for publiseringsproduksjonsstyring, 
innholdsautomatisering og digital printstyring; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbar sky- og nettbasert 
software for administrasjon, styring, automatisering, 
distribusjon, printing og direkteoppfyllelse av 
bestillingsordrer; tilbydelse av bruk av ikke-nedlastbar 
skybasert software for sporing, overvåking, tilpassing 
og styring av lagerbeholdning, bestilling, regnskap, 
fakturering, publisering, produksjon, distribusjon og 
utskrift av bøker og digitalt innhold; tilveiebringe sky- og 
nettbaserte applikasjoner og tjenester omfattende 
software og teknologi som setter brukere i stand til å 
administrere, styre og automatisere lagerbeholdningen, 
bestillinger, fakturering, produksjon, tilvirkning, 
tilpasning, publisering og printing av bøker og digitalt 
innhold fra hvor som helst i verden; tilveiebringe en 
skybasert nettplattform for utskrifts-, printing-, 
dokument- og lagerstyring; plattform som en tjeneste 
(PAAS) omfattende datasoftwareplattformer for 
overvåking, sporing, fakturering og regnskapsføring av 
boklager- og ordrestyring, -publisering og -printing; 
software som en tjeneste (SAAS) omfattende software 
for tilveiebringelse av arbeidsflyt og 
distribusjonsnettverksløsninger innen området for 
virtuell lagerstyring; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av et fullt integrert, automatisert 
administrasjons- og styringssystem for arbeidsflyt og 
distribusjonsnettverk; tilveiebringe sky- og nettbasert 
datasoftware til å automatisere datalagring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300182 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201702721 
(220) Inndato: 2017.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SVALBARD ADVENTURE GROUP AS, Postboks 538, 

SJ-9171 LONGYEARBYEN, Svalbard og Jan Mayen 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 
1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Lenker for dyr. 
  Klasse 16   Papir og papp; Trykksaker, fotografier, plakater, 

bøker, skrivesaker; Skrivemateriell og kontorrekvisita; 
Plastark, folier og poser for innpakning og emballering.

  Klasse 18   Reisevesker, barnevesker, ryggsekker, lommebøker, 
rumpetasker, mobiltelefonvesker, toalettvesker; Jakt- 
og fiskevesker; Drikkebelter; Skinn og huder; Paraplyer 
og parasoller; Kofferter; Halsbånd, dekken og klær for 
dyr. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper; Glassvarer, 
porselen, keramikk; Termos, matboks; Råglass eller 
halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass; Kammer 
og svamper, børster (ikke malerpensler). 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; Bistand ved ledelse 

av bedrifter; Administrasjon av bedrifter; 
Kontortjenester.  

  Klasse 39   Transportvirksomhet; Organisering av reiser; 
Organisering og tilrettelegging av reiser for 
ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; 
Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reiser 
og transport; Reiseguidetjenester; Reiseinformasjon; 
Omvisningstjenester; Nettbaserte informasjons- og 
bestillingstjenester innen turistreiser; Utleie av 
snøscooter og tilhørende utstyr, herunder klær; 
Utleietjenester i forbindelse med vannscootere, 
lystbåter, båter og vannkjøretøy; Båtcruise; 
Matlevering; Matlevering fra restauranter; 
Pizzalevering. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; Opplæringsvirksomhet; 
Underholdningsvirksomhet; Sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Organisering, ledelse, tilrettelegging og 
utførelse av konferanser, kongresser, konserter, 
seminarer, opplæringskurs, utstillinger, og 
forelesninger, herunder vinkurs; Tilveiebringelse av 
kinofasiliteter; Fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via internett eller 
elektroniske midler for øvrig; Utleie av sportsutstyr. 
Utleie av ski. Guidet skitur; Guidet snøscootertur.  

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; Midlertidig 
innlosjering; Kafé-, bar-, cocktailsalong-, og 
restauranttjenester; Catering; Servering av mat og 
drikke; Restauranter; Puber;  Tilveiebringelse av 
konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; Utleie av 
rom for å holde tilstelninger, konferanser, 
konvensjoner, utstillinger, seminarer, møter, og 
offisielle arrangementer; Kursgårder og 
konferansesteder med kost og losji; Reservasjons- og 
bestillingstjenester for restauranter, ekskursjoner, 
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sightseeing, ferier, turer, hoteller og konferanse; 
Restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester; Kafeer; 
Restauranter; Fremskaffelse av nettbasert rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med matchende 
vin og mat; Tilrettelegging av hotellovernatting og 
restauranttjenester; Hoteller; 
Selvbetjeningsrestauranter; Resepsjonstjenester for 
midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og 
utsjekk]; Fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med hotell-, ferie- og restaurantreservasjoner.  

  Klasse 45   Utleie av vinterklær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300183 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201803357 
(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: 

 BRITANNIA HOTEL AS, Postboks 928, Sentrum, 7409 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsutstyr for automatisk inn- og utsjekk; 
TV-skjermer.   

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

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg.  
  Klasse 27   Matter, tepper 
  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 

forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, 
kongresser, seminarer; kursvirksomhet. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat; midlertidig 
innlosjering; herberger; hospitser; hoteller; turisthytter; 
moteller; pensjonater; hushovmestertjenester, nemlig 
tjenester ytt av person som har overoppsyn med 
serveringen og behandlingen av gjestene på et hotell 
eller en restaurant; kafeer, kafeteriaer; kantiner; 
pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering 
(pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, 
reservering og formidling av midlertidig innkvartering; 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter; bartjenester; 
snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, 
bordduker, glass; cateringvirksomhet; Tilveiebringelse 
av online hotellreservasjoner; Tilveiebringelse av 
muligheter for restaurantreservasjoner; tilveiebringelse 
av mulighet for barreservasjoner. 

  Klasse 44   Helse- og velværetjenester; spavirksomhet; 
skjønnhetspleie; rådgivning om skjønnhet og helse; 
massasje og muskelpleie; tilveiebringelse av 
treningsfasiliteter; tilveiebringelse av mulighet for 
reservasjoner på helse-, trenings- og velværesenter; 
hjem (hvile-); hjem (rekonvalesens-). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300184 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201803711 
(220) Inndato: 2018.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BRITANNIA HOTEL AS, Postboks 928, Sentrum, 7409 

TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Databehandlingsutstyr for automatisk inn- og utsjekk; 

TV-skjermer. 
  Klasse 24   Håndklær, vaskekluter; Tekstiler og erstatninger for 

tekstiler; lintøy; gardiner av tekstil eller plast. 
  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg. 
  Klasse 27   Matter, tepper.  
  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 

forretninger med fast eiendom. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, 
kongresser, seminarer; kursvirksomhet. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat; midlertidig 
innlosjering; herberger; hospitser; hoteller; turisthytter; 
moteller; pensjonater; hushovmestertjenester, nemlig 
tjenester ytt av person som har overoppsyn med 
serveringen og behandlingen av gjestene på et hotell 
eller en restaurant; kafeer, kafeteriaer; kantiner; 
pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering 
(pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, 
reservering og formidling av midlertidig innkvartering; 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter; bartjenester; 
snackbarer; utleie av værelser, telt, stoler, bord, 
bordduker, glass; cateringvirksomhet; Tilveiebringelse 
av online hotellreservasjoner; Tilveiebringelse av 
muligheter for restaurantreservasjoner; tilveiebringelse 
av mulighet for barreservasjoner. 

  Klasse 44   Helse- og velværetjenester; spavirksomhet; 
skjønnhetspleie; rådgivning om skjønnhet og helse; 
massasje og muskelpleie; tilveiebringelse av 
treningsfasiliteter; tilveiebringelse av mulighet for 
reservasjoner på helse-, trenings- og velværesenter; 
hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300185 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805191 
(220) Inndato: 2018.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ENGELSEN ANLEGG AS, Hamnegata 86, 5411 

STORD, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 

bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner 
om forretninger; fakturering; forhandlinger og sluttføring 
av kommersielle transaksjoner for tredjepart; 
forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i 
forretningssaker; omflyttingstjenester; prokura [handel 
på andres vegne]. 

  Klasse 37   Asfaltering; byggeledelse; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for bruk innen veibygging; 
konstruksjon av bygninger, veier, tunneler, broer og 
demninger; tetting av sprekker/hull i veien; veibygging; 
veidekking og brolegging; veimerking; 
byggevirksomhet; bygningsinformasjon; 
bygningsisolering; konsulentbistand ved 
byggingstjenester; oppmerking av veier, rullebaner på 
flyplasser og annet underlag; riving av bygninger; utleie 
av bygningsmaskiner; vedlikehold, renovering og 
restaurasjon av bygninger samt rådgivning i denne 
forbindelse. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet og konsulenttjenester relatert til 
sprengstoffer og sprengninger; arkitekter; 
arkitekturkonsultasjoner; byplanlegging; forskning i 
forbindelse med miljøvern; forskning og utvikling av nye 
produkter [for tredjemann]; geologisk forskning; 
geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; kjemiske 
analyser; kjemiske undersøkelser; kvalitetskontroll; 
landmåling; materialtesting; oppmåling; plantegning i 
forbindelse med bygging; prosjektstudier [tekniske]; 
teknisk forskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300186 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805440 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trade Holdings, Inc., 460 West 24th Street, Suite 1F, 
US-NY10011 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk og toalettpreparater og -stoffer; preparater 
og stoffer for rensing og fukting av hud; preparater og 
stoffer for rensing, kondisjonering og styling av hår; 

leppestifter, leppeglanser, concealer (kosmetikk), 
ansikts-highlighter (kosmetikk) og mascara; kosmetikk; 
sminkepreparater, øyekosmetikk; kosmetiske 
preparater for soling av huden; selv-
bruningspreparater; dermatologiske preparater og 
substanser; ikke-medisinske toalettpreparater; 
preparater og stoffer for kondisjonering, pleie og 
utseende av hud, kropp, ansikt, øyne, hår, hodebunn, 
tenner og negler; såper, personlige rensepreparater, 
dusjgel, badegelé og badepreparater; parfymevarer, 
eau de perfume, eau de cologne og toalettvann; 
deodorant preparater til personlig bruk, anti-
perspiranter; sminkefjerner; sjampo, hårbalsam, 
preparater for håret, hårvann. 

  Klasse 8   Kosmetikkredskap; øyevipptang; krølltenger; 
negletenger; smergelfiler; slipeskiver; hårklippere for 
personlig bruk, elektriske og ikke-elektriske; 
håndredskaper for krølling av hår; pinsetter for fjerning 
av hår; manikyr sett; elektriske manikyr sett; 
neglepoleringsfiler, elektriske eller ikke-elektriske; 
negleklippere, elektriske eller ikke-elektrisk; neglefiler; 
neglefiler, elektriske; manikyr og pedikyr redskaper, 
nemlig bor-bits for elektriske neglefiler og 
neglepolerere; elektriske neglefiler; manikyr og pedikyr 
redskaper, nemlig trepinner og -staver for påføring av 
negledekorasjoner; deler og tilbehør til alle forannevnte 
varer. 

  Klasse 16   Trykksaker; bøker; magasiner. 
  Klasse 18   Reisevesker og kofferter, bager, lommebøker, 

handlebager og andre bærebager; lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder; deler og komponenter 
til forannevnte varer, ikke opptatt i andre klasser.  

  Klasse 35   Detaljhandel innen området kosmetikk, 
kroppspleiepreparater, sminke, solbruningspreparater, 
parfymevarer, hårpleiepreparater, sminkeredskaper, 
hårpleieredskaper, neglepleieredskaper, trykksaker, 
reisevesker, kofferter, bager og lommebøker. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av sminke-, skjønnhets-, parfyme- og 
hudbehandlingstjenester; konsultasjoner og rådgivning 
i forbindelse med sminke-, skjønnhets-, parfyme- og 
hudbehandlingstjenester; kosmetologtjenester; 
konsultasjonstjenester i valg og bruk av kosmetikk; 
informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til 
alle forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300187 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201804657 
(220) Inndato: 2018.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 7 FREE DANNY GARMIANY, Olaf Ryes gate 5, 3733 

SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bacon; Ferdigretter helt eller primært bestående av 

fjærkre ; Ferdigretter helt eller primært bestående av 
kjøtt; Tørre og flytende ferdigretter hovedsakelig 
bestående av ris; Tørre og flytende ferdigretter 
hovedsakelig bestående av pasta; Fisk [ikke levende]; 
Frityrstekte poteter; Fruktbasert snacks; Fruktsalater; 
Grønnsaker, hermetiske; Grønnsaksalater; 
Grønnsaksupper; Kjøtt; Kjøttvarer [bearbeidet]; Lever; 
Melk; Milkshake; Oster; Pølser; Potetchips; Potetskiver; 
Skinke; Svinekjøtt; Vilt; Yoghurt 

  Klasse 30   Brød; Couscous [semuljegryn]; Frosset yughurt 
[spiseis]; Griljert mais; Iskrem; Iste; Kaffedrikker; 
Kakaodrikker; Kaker; Ketchup; Kjeks; Kjøttpaier; 
Osteburger; Paier; Pannekaker; Pastasauser; Pizzaer; 
Ris; Salatdressinger; Sauser; Sennep; Smørbrød; 
Smørbrødkjeks; Søtsaker; Sukkertøy; Sushi [risrett 
med fisk]; Tortilla; Vafler; Vårruller; Hamburger i brød 

  Klasse 43   Bartjenester; Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; 
Restauranter; Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; 
Matservering med take-away tjenester og 
hjemmelevering 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300188 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811839 
(220) Inndato: 2018.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISWEAT AS, President Harbitz' gate 7B, 0259 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Såper mot svette. 
  Klasse 25   Sportstøy; sportstrøyer; sportsklær; svetteavvisende 

sportstrøyer; svetteavvisende sports-bh-er; svettebånd; 
svettehemmende sokker; treningsshortser; 
treningsbukser; treningsklær; polstrede bukser for 

treningsbruk; polstrede shortser for treningsbruk; 
polstrede trøyer for treningsbruk; klær; klær for barn; 
klær for jenter; klær for menn; klær for gutter; klær for 
damer; klær, fottøy, hodeplagg; klær, skotøy, 
hodeplagg; trikotklær; ullklær; halstørklær; skiklær; 
hodetørklær [klesplagg]. 

  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler; 
kampsportstreningsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300189 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811840 
(220) Inndato: 2018.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 INGVILD SKOGESTAD, GJETHUSHAUGEN 7, 5360 

KOLLTVEIT, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utførelse av utdanningskurs; utførelse av 
utdanningsarrangementer; utførelse av 
utdanningskonferanser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300190 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811828 
(220) Inndato: 2018.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NINA VIBECHE SÆTHER, NYLINNA 47, 2870 

DOKKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Idretts- og kulturaktiviteter; organisering av 
idrettsarrangementer og -konkurranser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300191 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811827 
(220) Inndato: 2018.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Erling Iversen, Jarhaugane 11 B, 5533 HAUGESUND, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 17   Karbonfibre, andre enn for tekstil bruk. 
  Klasse 37   Rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon 

av bygninger og andre strukturer; konstruksjon av 
stålstrukturer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300192 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811826 
(220) Inndato: 2018.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EXONERO Ingunn Brattlid, Torggata 8, 3181 

HORTEN, Norge 
INGUNN BRATTLID, STRANDVEIEN 4 F, 3186 
HORTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Veiledning [utdanning og opplæring]. 
  Klasse 44   Psykologisk veiledning, rådgivning og terapi. 
  Klasse 45   Ekteskapsrådgivning og -veiledning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300193 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811825 
(220) Inndato: 2018.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EXONERO Ingunn Brattlid, Torggata 8, 3181 

HORTEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Veiledning [utdanning og opplæring]. 
  Klasse 44   Psykologisk veiledning, rådgivning og terapi. 
  Klasse 45   Ekteskapsrådgivning og -veiledning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300194 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201805481 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, 
Minato-ku, JP-107-8556 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet; og deler og tilbehør til forannevnte varer, 
inkludert i internasjonal klasse 12. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300195 
(151) Reg.dato.: 2018.09.14 
(210) Søknadsnr.: 201811212 
(220) Inndato: 2018.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 EASYCARE AS, Storhaugveien 16E, 4014 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Styrte helseomsorgstjenester; omsorgtjenester for 
dagpasienter og innlagte pasienter; medisin- og 
omsorgstjenester for eldre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300196 
(151) Reg.dato.: 2018.09.16 
(210) Søknadsnr.: 201805446 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MALMLAFT EIENDOM AS, Norderhaug, 
Flendalsvegen 298, 2420 TRYSIL, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Ferdig hytter, ferdighus.  
  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom, salg og utleie av 

hytter og hus, salg av tomter, drift av sameier, drift og 
administrasjon av eiendomsmasser.  

  Klasse 37   Konstruksjon, produksjon, oppsett og vedlikehold av 
hus og hytter. 

  Klasse 43   Drift og formidling av hotell og annen innlosjering. 
Catering og serveringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300197 
(151) Reg.dato.: 2018.09.16 
(210) Søknadsnr.: 201805453 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BARLINDHAUG EIENDOM AS, Sjølundvegen 2, 9016 

TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

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

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

forsikringsspørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; 
Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast 
eiendom]; Utleie av leiligheter; Veiledning i 
skattespørsmål 

  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; 
Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av 
dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; Installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsappareter; Konsulenbistand ved 
byggingstjenester; Malevirksomhet; 
Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av 
bygninger [eksteriør]; Riving av bygninger; 
Rørleggervirksomhet; Snekkertjenster; 
Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; 
Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; 
Veidekking og brolegging 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300198 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201709984 
(220) Inndato: 2017.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 inMusic Brands, Inc., 200 Scenic View Drive, US-
RI02864 CUMBERLAND, USA 

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

TRONDHEIM, 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; 
mikrofoner; mottakere; sendere; forsterkere for 
høyttaleranlegg; lydforsterkere; bilstereoforsterkere; 
radiomottakere og tunere; kompensatorer; lydkassetter; 
megafoner; horn høyttalere; høyttalere; 
lydmikseapparater; elektroniske apparater for lyd og 
videomiksing; elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; kameraer; videokameraer; digitale 
kameraer; digitale videokameraer; fotofremvisere; 
batterier; videokassett opptakere og -spillere; CD-
spillere og opptakere; platespillere; radioer; digital 
plate- og diskspillere og -opptakere; minispillene og 
opptakere; sikrede digitalspillere og -opptakere; 
videospillere; digitale lydopptakere og -spillere; analoge 
og digitale opptakere; elektriske komponenter; 
kassetter; bånd; videokassetter; elektriske og 
elektroniske instrumenter for overvåking og for 
lydopptak; apparater for testing av elektriske og 
elektroniske instrumenter; forsterkere; mottakere; 
audiovisuelle mottakere; sikringer; elektriske apparater 
for innspilling bilder; elektriske apparater for overføring 
av lydsignaler; elektriske apparater for overføring av 
lyd; apparater for behandling, opptak og/eller overføring 
av lydsignaler; apparater for bruk i audiovisuell 
kommunikasjon; PA-anlegg; computer hardware; 
computer periferiutstyr; programvare for lydproduksjon; 
computerutstyr for programmering av 
musikkinstrumenter; computerutstyr for regulering av 
synthesizere for produksjon av elektronisk musikk; 
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synkroniske signalgeneratorer for musikkinstrumenter; 
høyttalere; software for musikk-komposisjon; 
lydmiksere; elektriske apparater for miksing av lyder; 
lydmiksere; ekkomaskiner; sentrale kontrolldesker og 
miksebord; datagrensesnitt kontrollere; lydforsterkere; 
grafiske lydutlignere; lyd effektorer; lydkontrollere; 
lydgeneratorer; lyd sekvensere; hodetelefoner; 
øretelefoner; analoge- og digitale apparater for å lytte til 
musikk; kretsbrytere; kontakter (elektriske); elektriske 
kabler; elektriske kanaler; brytere; elektriske 
kabelforgreningsbokser; stikk-kontakter, plugger 
(elektriske); kabler for elektriske eller optiske 
signaloverføringer; forhåndsinnstilte CDer og DVDer 
med lyd og musikkbibliotek for bruk til komponering av 
musikk; gitareffekt prosessorer; lydeffekt prosessorer 
for lydproduksjon; elektronisk lydutstyr for profesjonell 
og normal bruk, inkludert harddiskopptakere, skjermer, 
høyttalere, forsterkere, miksere, digital prosessorer, 
signal-prosessorer, optiske grensesnitt, vokale- og 
instrumentale effektprosessorer, og dataporter for 
redigering, administrere og miksing av lyd; enheter og 
utstyr for digital lyd og gjenklanger; berøringspadder; 
profesjonelle elektroniske lydprodukter, nemlig 
hodetelefonkonsoller, forsterkere, equalizere, 
analyserer, filtre, signalforsinkere, miksere og 
strømforsyningsutstyr; lyd- og MIDI-grensesnitt for 
avspilling i multispor til og fra computere; digital musikk 
(nedlastbar) fra en database eller fra internett; digitale 
prosessorer: signal prosessorer; gitarforsterkere; gitar 
kabler; gitarpedaler; høyttaler utstyr; høyttalere; 
trådløse høyttalere for bruk både innendørs og 
utendørs; vokale- og instrumentale effektprosessorer, 
dataporter for redigering, administrere og miksing av 
lyd; relatert tilbehør, nemlig strømkabler og digital lyd- 
og gjenklangsenheter; apparatet, instrumenter og 
kabler for strøm; utstyr for elektrisitet og elektrisk 
informasjonsteknologi og audiovisuelt utstyrt; magneter 
og avmagnetiserere; måleutstyr, oppdagelse utstyr og 
overvåkningsinstrumenter, indikatorer og kontrollere; 
utstyr for navigasjon, veiledning, sporing, oppsporing 
og kartlesningsenheter; sikkerhets- og 
signaliseringsenheter; vitenskapelig forsknings- og 
laboratoriet apparater, pedagogiske apparater og 
simulatorer; signalprosessorer og signalgeneratorer for 
bruk i elektriske og elektroniske musikkinstrumenter; 
musikk- computersystemer; datamaskiner for bruk 
sammen med musikksystemer; Master keyboard 
kontrollere; kontrollbord for musikk computere og 
skjerm enheter for musikk computere;. Kontrollere for 
trommeputer; platespillere; kontrollere for DJ 'er; 
computer software for musikkproduksjon; forsterkere, 
computer software for kontroll av høyttalere; computer 
software for kontroll av lydeffekter og lydmanipulering; 
lyd- og videoelektronikk for profesjonelle og vanlige 
forbrukere, nemlig klangbunner og karaokemaskiner; 
computer systemer for å kontrollere lydavspillinger og 
lyseffekter; grensesnitt for tilkobling av hardware til 
belysningselementer for belysningskontroller; computer 
software for kontroll, synkronisering, belysning og 
lyseffekter; digitalt lydutstyr og grensesnitt, nemlig 
digitale lydprosessorer, digitale lydomformere, digital-
lyd omformere, digital-lydfilformat omformere, 
mikrofonforforsterkere, lydmiksere, forforsterkere og 
lydkort; lydprosessutstyr, herunder 
lydnedjusteringsutstyr og kompressorer; 
kraftforsterkere; krafttransformatorer for forsterkning; 
software for styring og forbedring av lydutstyr og 
lydkvalitet; utstyr og apparater for styring av 
lydoverganger; trommekontrollere; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varene som inkludert i klassen.  

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; tåkemaskiner; 
røykmaskiner; bærevesker spesielt tilrettelagt for frakt 
av lysutstyr for DJ'er; elektrisk lys; elektrisk 
belysningsinnretninger; blinkende stroboskopapparater; 
opplyste discokuler; belysningsapparater for teatre, 
klubber og diskoteker; lysarmatur; stativ for elektrisk 
belysningsutstyr; belysningsapparater for bruk på 

teaterscener; utendørsbelysning; belysningsrør; 
brennere, kjeler og ovner; tørkeapparater; 
tørkeinstallasjoner; filtre for bruk i industri og for 
husholdning; avtrekk og installasjoner for fjerning av os 
og avgasser; oppvarmings-, nedkjøling- og behandlings 
apparater og utstyr for tillaging av mat og drikke; 
oppvarming, ventilasjon, luftrensings- og 
vannrensingsutstyr (omgivende); lys og lysreflektorer; 
kjernefysiske installasjoner; oppvarmings- og 
tørkeinnstalasjoner for privat bruk; kjøle- og 
nedfrysingsutstyr; regulerings- og sikkerhetstilbehør for 
vann- og gassinstallasjoner; sanitærinstallasjoner, 
vann- og sanitærutstyr; solcelleapparater for 
hjemmebruk; sanitærinstallasjoner, vann- og 
sanitærutstyr; brennere, kjeler og ovner; kaminer; 
installasjoner for rensing av gassapparater og 
renseanlegg, industrielle ovner og fyringsovner (ikke for 
mat eller drikke), kjemisk behandlingsutstyr, industrielle 
installasjoner for filtrering av væske, installasjoner for 
innsamling av gasser, installasjon for innsamling av 
væsker, vannrenner og vannlåser for styring av 
overtrykk i smeltet metall, biologiske reaktorer for 
rensing av industriavløp, apparater for tørking av 
matavfall; tørkeinstallasjoner; avkjøling og 
nedfrysingsutstyr; regulering og sikkerhetstilbehør for 
vann- og gassinstallasjoner; oppvarming, ventilasjon og 
luftrensnings- og vannrensing utstyr; 
opphetingsapparater; belysningsystemer; dekorativ 
belysning; LED belysningsinnretninger; LED 
belysningsinstallasjoner; deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, inkludert i denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300199 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201701185 
(220) Inndato: 2017.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 
STRANDA, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Stearinlys; duftlys 
  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; senger; madrasser; 

kurver; brett. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 

glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser). 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
sengetepper; bordduker; gardiner av tekstil; sengetøy, 
sengetepper. 

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

  Klasse 35   Detaljsalg av møbler og interiørartikler 
  Klasse 40   Møbelproduksjon 
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  Klasse 42   Interiørkonsulentvirksomhet 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300200 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201701186 
(220) Inndato: 2017.02.01 
(180) Registreringen utløper: 2027.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Slettvoll Møbler AS, Skaffarvegen 105, 6200 

STRANDA, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Stearinlys; duftlys 
  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; senger; madrasser; 

kurver; brett. 
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 

glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser). 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 
sengetepper; bordduker; gardiner av tekstil; sengetøy, 
sengetepper. 

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

  Klasse 35   Detaljsalg av møbler og interiørartikler 
  Klasse 40   Møbelproduksjon 
  Klasse 42   Interiørkonsulentvirksomhet 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300201 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201811881 
(220) Inndato: 2018.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CORPORIS AS, Jonsgrind 5, 3478 NÆRSNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Helseklubbvirksomhet [helse og mosjon]; personlig 
trener [mosjon og trim]; trening og trim. 

  Klasse 44   Helsetjeneste; helsekonsultasjoner; helserådgivning; 
fysioterapitjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 300202 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201811882 
(220) Inndato: 2018.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 VÅGEN AS, Vågsmarka 9, 5680 TYSNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Transportører; presser [maskiner for industriell bruk]; 

matkverner, elektriske, for kommersielt bruk; 
matkverner, elektriske; pumper [maskin- eller 
motordeler]; maskiner for produksjon av sukker; 
maskintransmisjoner; maskiner for makulering av 
hageavfall; maskiner for fabrikasjon av papirvarer; 
maskiner for gruvedrift; maskiner for sortering av 
resirkulerbare materialer; kompressorer [maskiner]; 
slamfangere [maskiner]; pumper [maskiner]; 
hydrauliske maskiner; vakuumpumper [maskiner]; 
varmevekslere [maskindeler]; lagre for maskiner; 
hydrauliske styringer for maskiner; hydrauliske 
maskiner og -apparater; hydrauliske 
styringsanordninger for maskiner og motorer; 
elektromekaniske maskiner for kjemisk industri; 
hastighetsregulatorer for maskiner og motorer; 
styreinnretninger for maskiner og motorer; 
oppdelingsmaskiner; roterende pumper; pumperotorer; 
skruepumper; slampumper; kverner for husbruk 
[unntatt håndkverner]; kompostkverner for hagebruk, 
elektriske; kjøkkenavfallskverner, elektriske; 
doseringsventiler [maskindeler]; ventiler [maskindeler]; 
pneumatiske ventilaktuatorer; trykkventiler 
[maskindeler]. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; 
reparasjon av akslinger for maskiner; vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for lasting og lossing; konstruksjon 
av kloakksystemer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med konstruksjon. 

  Klasse 42   Maskin- og elektroingeniørtjenester; design av 
maskiner, utstyr og instrumenter; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; konstruksjonstegning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300203 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201806474 
(220) Inndato: 2018.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ASK BRYGGHUS AS, Amundrudveien 63, 3520 

JEVNAKER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Tonic; Øl; Øl med kaffesmak; Avalkoholisert øl; Øl 
som går innunder fellesbetegnelsen "Pilsner; 
Alkoholfritt øl; Smakstilsatt øl; Porter [øl]; Ale [øl]; Stout 
[øl]; Humleekstrakter for fremstilling av øl; Pale ale [øl]; 
Barley wine [øl]; Ølbaserte drikkevarer; Ølbaserte 
cocktailer; Ingefærøl; Svartøl [ brent maltøl]; Lettøl; 
Maltøl; Hveteøl 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; Alkoholholdige 
maltdrikker, utenom øl; Alkoholholdige drikker (unntatt 
øl) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300204 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201811889 
(220) Inndato: 2018.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KRISTINE LØLAND HOLMQVIST, KITTY KIELLANDS 

VEI 25 A, 1344 HASLUM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler. 
  Klasse 25   Klær. 

  Klasse 28   Leker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300205 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201811490 
(220) Inndato: 2018.09.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COLLAGIS AS, Solstubben 6B, 1346 GJETTUM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare. 
  Klasse 42   Programvaredesign og -utvikling; konsulenttjenester 

innen dataprogramvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300208 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201705045 
(220) Inndato: 2017.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2027.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inredhemma Sverige AB, Box 70, SE-57222 
OSKARSHAMN, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler og innredningsartikler, nemlig speil, 
billedrammer, brett, småbord og sittesekker, samt 
bokser, kasser, kurver og esker av tre eller plast; 
sofaer; sovesofaer; sofabord; fotskamler; puffer 
[møbler]; kommoder; sengerammer; nattbord; puter; 
senger, madrasser, puter og dyner; spisebord; 
spisebordstoler; lenestoler; benkebord; benkeplater; 
hyller; skap; skrivebord; hagemøbler; statuer, figurer, 
kunstgjenstander, ornamenter, laget av materialer som 
tre, voks, gips eller plast, inngående i klassen; tavler for 
beskjeder [blanke oppslagstavler]; speil; krakker; 
baderomskap; møbler; utendørsmøbler; hattehyller; 
frakkhengere; kleshengere. 

  Klasse 35   Kontortjenester; salg av veksthus av metall; 
salgstjenester vedrørende møbler og andre varer nevnt 
i klasse 20, samt tekstilvarer i klasse 
24;detaljhandelstjenester vedrørende møbler og andre 
varer nevnt i klasse 20 samt tekstilvarer i klasse 24; 
salgstjenester vedrørende belysning; salgstjenester 
vedrørende hageredskaper, trampoliner, 
håndredskaper [hageredskap], hagemaskiner, 
håndverktøy og manuelt drevet verktøy til hagestell 
samt annet utstyr til bruk ved hagestell, nemlig bøtter, 
hagekanter, hageslanger, vanningsredskaper, 
trillebårer, hagehansker og hagesprøyter; salg av 
hageredskaper; salgstjenester vedrørende møbler; 
detaljhandelstjenester vedrørende kjøkkenredskap; 
salg vedrørende leker; salgstjenester vedrørende 
toalettartikler i klasse 3; salg vedrørende kjemikalier for 
bruk i hagestell; salgstjenester vedrørende 
bygningsmaterialer; salgstjenester vedrørende 
malerfarger, maleverktøy og maleutstyr; salgstjenester 
vedrørende badstueinnredning; salgstjenester 
vedrørende møbler; detaljhandelstjenester vedrørende 
møbler; elektroniske handelstjenester, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon om produkter online for 
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reklame- og salgsformål; salgstjenester vedrørende 
varer nevnt i klasse 20, tekstilvarer i klasse 24, møbler 
og belysning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300209 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201801941 
(220) Inndato: 2018.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NIO NEXTEV LIMITED, 30TH FLOOR JARDINE 
HOUSE, ONE CONNAUGHT PLACE,, CN-CENTRAL, 
HONG KONG, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer [nedlastbar programvare]; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
nettverkskommunikasjonsutstyr; batterier, elektriske, 
for kjøretøyer; ladere for elektriske batterier; 
dashbordkameraer; kjørelengdeopptakere for 
kjøretøyer; bærbare mediespillere; interaktive 
berøringsskjermterminaler; installasjoner for 
tyverisikring, elektrisk; dataprogramvare for behandling 
av digitale bilder; dataprogramvare for behandling av 
digitale musikkfiler; digital musikk nedlastbar fra 
internett; datamaskin operativprogrammer; digitale 
signalprosessorer; digitale talesignalprosessorer; 
simulatorer for styring og kontroll av kjøretøyer; GPS-
navigasjonsenheter; elektroniske 
navigasjonsinstrumenter; fjernkontroll- apparater; 
elektrodynamiske apparater for fjernkontroll av signaler; 
elektroniske nøkkelbrikker som er 
fjernkontrollapparater; fjern-telemetriutstyr; elektronisk 
styringsenhet for biler; radioer for kjøretøyer; 
styreapparater, automatiske, for kjøretøyer; 
automatiske indikatorer for lavt trykk i kjøretøydekk; 
datastyrte motoranalysatorer for kjøretøyer; digitale 
signalskjermpaneler; lydutstyr for biler; høyttalere for 
biler; fjernsynsapparater for biler; sikkert kodekort for 
identitetsautentisering; ansiktsgjenkjenningsutstyr; 
elektriske dyreidentifikasjonsapparater; humanoide 
roboter med kunstig intelligens; smartklokker; 
smartbriller; intelligentsystemer for kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300210 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201804954 
(220) Inndato: 2018.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SVEIN TORP PERFORMANCE AS, Rundhaugveien 
11, 0495 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsledelse rådgivning innen ledelse og 
lederutvikling; bedriftsledelse av profesjonelle 
idrettsutøvere; forretningsutviklingstjenester; testing for 
å vurdere ansettelsesevner. 

  Klasse 41   Coaching [trening]; sportscoaching; livscoaching 

[trening]; personlig trening [trening]; 
sportscoachingstjenester; pedagogiske tjenester i form 
av coaching; karriererådgivning og coaching [trening og 
utdanning råd]; karriererådgivning; tilrettelegging for 
gruppesamarbeid og personlige læringsfora innen 
ledelsesutvikling; veiledning og tilbydelse av fysiske 
treningstjenester; rådgivning knyttet til fysisk trening. 

  Klasse 44   Psykologisk coaching, rådgivning og terapi; fysiske 
eksaminasjoner; fysioterapi; kiropraktikk, fysioterapi, 
akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, 
trykkpunktsmassasje, trykkpunktstimulering og 
paramedisinske tjenester; behandlingsmetoder innen 
metakognisjon; metakognitive coaching-metoder i 
kombinasjon med en fysisk "tappingmetode" som 
stimulerer hodet / hjernen for reduksjon av mental 
overstimulering og stress; fysisk 
triggerpunktbehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300211 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201804658 
(220) Inndato: 2018.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Terje Stjernberg, Sollia 20, 5209 OS, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Arbeidsformidling; Bistand for ledelse av handels- 

eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; 
Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger 
og sluttføring av kommersielle transaksjoner for 
tredjepart; Forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter; Kommersielle formidlingstjenester; 
Konsulentbistand i forretningssaker; Økonomiske 
beregninger; Personnelrekruttering; Rådgivning for 
forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse. 

  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; 
Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av 
dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av 
tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske 
apparater; Installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsappareter; Installasjon og montering av 
solskjerming; Konsulenbistand ved byggingstjenester; 
Malevirksomhet; Riving av bygninger; Snekkertjenster; 
Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; 
Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; 
Installasjon og montering av kjøkken, dører og vinduer; 
Byggledelse.  

  Klasse 42   Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Geologisk forskning; Geologisk leting; 
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Geologiske grunnundersøkelser; Ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; Inspeksjon av elektriske anlegg; 
Kjemiske analyser; Konsulentbistand ved oljeleting; 
Kontroll av oljebrønner; Kvalitetskontroll; Landmåling; 
Mekanisk forskning; Oppmåling; Plantegning i 
forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; 
Tegning [industridesign]; Teknisk forskning; 
Undervannsforskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300213 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805472 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORB HI-DEF CREATION SYSTEM
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Fargestifter; pastellfargestifter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300214 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(300) Søknadsprioritet 2018.02.02, EM, 017765975 
(210) Søknadsnr.: 201805195 
(220) Inndato: 2018.04.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fortum Corporation, Keilalahdentie 2-4, FI-02150 
ESBO, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Levering og distribusjon av energi produsert med 
fornybare kilder; levering og distribusjon av biodrivstoff; 
levering og distribusjon av elektrisitet og varme 
produsert av tre-baserte råmaterialer; distribusjon av 
biomasse; konsultasjonstjenester knyttet til overføring 
og distribusjon av bærekraftig energi og biodrivstoff; 
overføring og distribusjon av elektrisitet; overføring og 
distribusjon av varme; lagring av energi; lagring av 
elektrisitet; lagring av varme; forsyning av energi; 
forsyning av elektrisitet.  

  Klasse 40   Bio-raffineritjenester; raffineritjenester; behandling og 
prosessering av biomasse; behandling og prosessering 
av bio-baserte råmaterialer; raffinering av bio-avfall; 
raffinering av bærekraftige råmaterialer; fraksjonering 
av biomasse; produksjon av industrielle enzymer; 
behandling av materialer og objekter innen feltet for 
fornybar energi-industri; resirkulering av materialer; 
produksjon av energi og bio-energi; produksjon av 
elektrisk kraft fra fornybare kilder; 
konsultasjonstjenester relatert til produksjon av energi 
fra fornybare kilder; behandling av materialer og 
objekter innen feltet for bio-energi-, plast-, kjemi-, 
matvare-, vann-, kles-, og energiindustri så vel som tre-
basert industri.  

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning relatert til bio-
raffinerier og fraksjonering av biomasse; 
ingeniørtjenester relatert til bio-raffinerier og 

fraksjonering av biomasse; teknisk konsultasjon innen 
feltet for bio-raffinerier og fraksjonering av biomasse; 
informasjon, konsultasjon og rådgivning relatert til bio-
raffinerier og bærekraftig utvikling; industriell 
enzymforskning; kjemiske analyser; kjemisk forskning; 
fiber-tekniske forsknings- og designtjenester; tekniske 
konsultasjonstjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning relatert til produksjon, overføring og 
distribusjon av energi fra fornybare kilder; 
designtjenester relatert til produksjon, overføring og 
distribusjon av energi; designtjenester relatert til bio-
raffinerier; tekniske overvåkingstjenester relatert til 
produksjon, overføring og distribusjon av fornybar 
energi; teknisk konsultasjon innen feltet for 
energisparing og energieffektivitet i elektrisitets- og 
energiindustrien; teknisk konsultasjon til selskaper og 
foretak innen feltet for energibruk, bio-raffinerier og 
miljøspørsmål; informasjon, konsultasjon og 
rådgivningstjenester relatert til energieffektivitet, bruk 
og sparing av energi så vel som bærekraftig utvikling; 
vannkjemiforskning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300215 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201804315 
(220) Inndato: 2018.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karo Pharma AB, Nybrokajen 7, 5 tr, SE-11148 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE-11435 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske legemidler 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300216 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805430 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, US-
NY10022 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler; klesvaskemidler, vaskemidler, 
rengjøringsmidler; poleringsmidler; skuremidler; 
slipemidler, ovnrengjøringsmidler; 
avløpsrengjøringsmidler; gulvrengjøringsmidler; 
glassrengjøringsmidler; tepperengjøringsmidler; 
rengjøringsmidler for bruk på fliser; 
toalettrengjøringsmidler; rengjøringsmidler for 
møbeltrekk, rengjøringsmidler for husholdningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.09.24 - nr 39/18

37 
 

(111) Reg.nr.: 300217 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.27, DK, 2017 02428 
(210) Søknadsnr.: 201803989 
(220) Inndato: 2018.03.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 3C RETAIL A/S, Østre Stationsvej 1-5, DK-5000 

ODENSE C, Danmark 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare, herunder i form av apper; elektroniske 

nyhetsbrev. 
  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 

fotografier; nyhetsbrev; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering. 

  Klasse 36   Bankvirksomhet, kapitalinvestering, kreditt- og 
långivning, finansiell virksomhet, finansiell rådgivning, 
finansielle vurderinger, formuesforvaltning, monetær 
virksomhet; forsikringsvirksomhet; 
eiendomsmeglervirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300218 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805434 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Teton Outfitters, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 

MEDINA, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Beskyttelsesplagg, nemlig 

beskyttelsesklær,beskyttelseshjelmer og 
beskyttelseshansker. 

  Klasse 25   Klær, nemlig parkas, jakker, gensere, skibukser med 
seler, skibukser, bukser, vester, jerseyklær, t-skjorter, 
treningsgensere, skjorter, hansker, sokker, hodeplagg 
og fottøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300219 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805433 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teton Outfitters, LLC, 2100 Highway 55, US-MN55340 
MEDINA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelsesplagg, nemlig 
beskyttelsesklær,beskyttelseshjelmer og 
beskyttelseshansker. 

  Klasse 25   Klær, nemlig parkas, jakker, gensere, skibukser med 
seler, skibukser, bukser, vester, jerseyklær, t-skjorter, 
treningsgensere, skjorter, hansker, sokker, hodeplagg 
og fottøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300220 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805479 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong ecocampor vehicle co., Ltd, No. 5, 
(Workshop 2) 1 Kexue Rd., Area B, Tech Ind. Park, 
Shishan Town, Nanhai Area, CN-FOSHAN, 
GUANGDONG, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Restaurantvogner; varebiler; campingvogner; bobiler; 
tilhengere [kjøretøy]; off-road kjøretøy; takgrinder og -
stativer for bæring av last for kjøretøy; solskjermer for 
kjøretøyer; bagasjebærere og -nett for kjøretøy; 
yachter; luftputefartøyer; seilbåter; motorbåter; 
taubåter; fiskebåter. 

  Klasse 35   Reklameoppslag; utendørsannonsering; 
reklamevirksomhet; publisering; radioreklame; 
fjernsynsreklame; on-line annonsering på datanettverk; 
import- og eksportagenturer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300221 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(300) Søknadsprioritet 2013.05.07, DE, 30 2013 003 

103 
(210) Søknadsnr.: 201308177 
(220) Inndato: 2013.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2023.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Affinitas GmbH, Kohlfurter Strasse 41-43, DE-10999 

BERLIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Telekommunikasjon; tilveiebringelse av chatterom på 

Internet og i Internett-fora; tileveiebringelse av tilgang til 
informasjon på Internett for andre (onlinetjenester og 
Internet Provider Services); tilveiebringelse av tilgang til 
data på datanettverk; elektronisk overføring av 
nedlastbare filmer; utleie (leasing) av tilgang til en 
database. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av minneplass (web space) på 
Internett for personlig informasjon og data, spesielt 
bilder, videoer, spill, stemmebeskjeder, musikk og 
publikasjoner; elektronisk lagring av nedlastbare 
publikasjoner for andre; tilveiebringelse av plattformer 
og portaler på Internett; onlinetjenester, nemlig 
tilveiebringelse av internettplattformer for å tilrettelegge 
for tilgang til og overføring av kundedata (informasjon).

  Klasse 45   Personlige og sosiale tjenester for å dekke individuelle 
behov; datingtjenester, kontaktformidlingsbyråtjenester; 
singlecoaching, nemlig personlig rådgivning for single 
med hensyn til spørsmål angående partnerskap; 
samlivsrådgiving inkludert i klasse 45, herunder i form 
av forholdsanalyse og personlighetstester, herunder via 
Internett, i form av fremstilling av personlighetsprofiler, 
samt via personlig rådgiving for single personer 
angående ovenstående og rådgiving med henblikk på å 
etablere forhold og å inngå ekteskap; arrangere treff 
mellom tidligere ukjente for rekreasjonsformål; 
horoskopstillelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300222 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805528 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BLD Management Limited, PO Box 437, 1st Floor, 
Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, JE-
JE40ZE ST HELIER, Jersey 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Båter, yachter; skip; lystfartøy; befordringsmidler for 
bruk på vann; deler og tilbehør til ovennevnte varer. 

  Klasse 35   Forretningsforhandlingstjenester for kjøp og salg, 
import og eksport av befordringsmidler for bruk på 
vann, inkludert lystfartøy, skip, yachter og båter, samt 
tilhørende gods; forretningsinformasjon relatert til skip, 

yachter, båter og lystfartøy til salgs; 
forretningsadministrasjon og driftstjenester til yacht-, 
båt- eller skipseiere og befraktere; 
forretningsadministrasjonstjenester, nemlig 
administrative støttetjenester innen kjøp og utleie av 
skip, yachter, båter og lystfartøyer; lønnsadministrasjon 
for yachtpersonell; publisitet, reklame og 
salgsfremmende tjenester; salgsfremmende aktiviteter, 
nemlig arrangering og gjennomføring av 
markedsføringsarrangementer for andre; 
salgsfremmende tiltak; forretningsadministrasjon; 
forretningsrådgivningstjenester; tilveiebringelse av 
kontorfunksjoner; Forretningsplanlegging og 
administrasjonstjenester innen båt- og flydesign, 
konstruksjon, finansiering og befraktning; 
karrieretjenester, nemlig rekrutteringstjenester,  
karriereinformasjonstjenester, 
karrierenettverkstjenester; personalledelsestjenester; 
PR-tjenester; administrasjonstjenester innen kjøp og 
utleie av skip, yachter, båter og lystfartøy; publisitet, 
reklametjenester, salgsfremmende aktiviteter; 
rekrutteringsreklame; tilveiebringelse av rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til personellrekruttering; 
arrangering av utstillinger for rekrutteringsformål; 
databehandling; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; forretningsprosjektplanlegging 
og forretningsledelsestjenester; rekrutterings-, karriere-, 
og personalledelsestjenester; innkjøpstjenester; 
rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til 
de førnevnte tjenestene. 

  Klasse 36   Finansiell rådgivning og konsulenttjenester for yacht-, 
båt- eller skipseiere og befraktere; 
tilretteleggingstjenester innen finans, nemlig 
tilrettelegging av lån, mekling for avbetaling, 
avbetalingstjenester, og økonomistyring av 
yachtoperasjoner for yacht, båt eller skipseiere og 
befraktere; forsikringsrådgivning, tilrettelegging og 
konsulenttjenester for yacht-, båt- eller skipseiere og -
befraktere; yachtmeklingstjenester; eiendomsmegling; 
eiendomsmegling og eiendomsforvaltning; finansielle 
tjenester relatert til fast eiendom. 

  Klasse 37   Skip, båtbygging og marine konstruksjonstjenester; 
reparasjon, vedlikehold, oppussing, modifikasjon, 
restaurering og bevaring av yachter, båter, skip, 
befordringsmidler til bruk på vann og deler og tilbehør 
til disse; konstruksjon og bygging av kontorer, boliger, 
næringsbygg og bolighus; byggeledelse; 
konsulenttjenester, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 39   Befraktning, leie og leasing av yachter, båter, skip og 
fartøy til bruk på vann; transport og levering av yachter, 
båter, skip og fartøy til bruk på vann og deler og 
tilbehør til disse; passasjer- og godstransport via fly, vei 
og sjø; arrangering av cruise, arrangering av turer, 
skipslagring, skipstransport, transportreservasjon, 
transportinformasjon, rådgivning og konsulenttjenester 
relatert til ovennevnte. 

  Klasse 40   Produksjon av spesialtilpassede yachter for andre; 
rådgivningstjenester relatert til konstruksjon av 
spesialtilpassede yachter. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; utdanning og 
opplæringstjenester; organisering av 
treningsforelesninger og seminarer; vertstjenester, 
levering, organisering, planlegging, arrangering og 
gjennomføring av forestillinger, konserter, foredrag, 
konferanser, fremvisninger, utstillinger, 
utdelingsseremonier, eventer og seminarer; distribusjon 
av opplærings- og utdanningsmateriale; publisere 
treningsmanualer; bøker, kart, diagrammer, planer og 
tegninger; å inkludere tilveiebringelse av slike tjenester 
online fra databaser eller internett; online-
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig, 
vertstjenester, levering, organisering, planlegging, 
arrangering og gjennomføring  av båtutstillinger, 
konserter, fremvisninger og utstillinger relatert til 
yachter, båtliv og serviceyrker, prisutdelingseremonier 
og sosiale, sportslige og kulturelle 
underholdningsarrangementer innen yachting, båtliv og 
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serviceyrker; utdanning og opplæringstjenester, nemlig 
organisering av treningsforedrag, seminarer og 
utdanningskonferanser innen yachting, båtliv og 
serviceyrker; formidling av opplærings- og 
utdanningsmateriale fra andre innen yachter, båtliv, 
reise og livsstil; publisering og elektronisk online-
publisering av treningsmanualer, bøker, kart, 
diagrammer, planer og tegninger innen yachting, båtliv 
og serviceyrker, og industrier. 

  Klasse 42   Design- og utviklingstjenester for yacht, båt, skip og 
fartøy til bruk på vann; ingeniørtjenester; 
ingeniørdesigntjenester; profesjonelle tjenester relatert 
til arkitektonisk design; arkitektur- og 
industridesigntjenester; forskning og utvikling av nye 
produkter; interiørdesigntjenester; rådgivnings-, 
konsulent- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300223 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805529 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BLD Management Limited, PO Box 437, 1st Floor, 

Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, JE-
JE40ZE ST HELIER, Jersey 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Båter, yachter; skip; lystfartøy; befordringsmidler for 
bruk på vann; deler og tilbehør til ovennevnte varer. 

  Klasse 35   Forretningsforhandlingstjenester for kjøp og salg, 
import og eksport av befordringsmidler for bruk på 
vann, inkludert lystfartøy, skip, yachter og båter, samt 
tilhørende gods; forretningsinformasjon relatert til skip, 
yachter, båter og lystfartøy til salgs; 
forretningsadministrasjon og driftstjenester til yacht-, 
båt- eller skipseiere og befraktere; 
forretningsadministrasjonstjenester, nemlig 
administrative støttetjenester innen kjøp og utleie av 
skip, yachter, båter og lystfartøyer; lønnsadministrasjon 
for yachtpersonell; publisitet, reklame og 
salgsfremmende tjenester; salgsfremmende aktiviteter, 
nemlig arrangering og gjennomføring av 
markedsføringsarrangementer for andre; 
salgsfremmende tiltak; forretningsadministrasjon; 
forretningsrådgivningstjenester; tilveiebringelse av 
kontorfunksjoner; Forretningsplanlegging og 
administrasjonstjenester innen båt- og flydesign, 
konstruksjon, finansiering og befraktning; 
karrieretjenester, nemlig rekrutteringstjenester,  
karriereinformasjonstjenester, 
karrierenettverkstjenester; personalledelsestjenester; 
PR-tjenester; administrasjonstjenester innen kjøp og 
utleie av skip, yachter, båter og lystfartøy; publisitet, 
reklametjenester, salgsfremmende aktiviteter; 
rekrutteringsreklame; tilveiebringelse av rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til personellrekruttering; 
arrangering av utstillinger for rekrutteringsformål; 
databehandling; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon; forretningsprosjektplanlegging 

og forretningsledelsestjenester; rekrutterings-, karriere-, 
og personalledelsestjenester; innkjøpstjenester; 
rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til 
de førnevnte tjenestene. 

  Klasse 36   Finansiell rådgivning og konsulenttjenester for yacht-, 
båt- eller skipseiere og befraktere; 
tilretteleggingstjenester innen finans, nemlig 
tilrettelegging av lån, mekling for avbetaling, 
avbetalingstjenester, og økonomistyring av 
yachtoperasjoner for yacht, båt eller skipseiere og 
befraktere; forsikringsrådgivning, tilrettelegging og 
konsulenttjenester for yacht-, båt- eller skipseiere og -
befraktere; yachtmeklingstjenester; eiendomsmegling; 
eiendomsmegling og eiendomsforvaltning; finansielle 
tjenester relatert til fast eiendom. 

  Klasse 37   Skip, båtbygging og marine konstruksjonstjenester; 
reparasjon, vedlikehold, oppussing, modifikasjon, 
restaurering og bevaring av yachter, båter, skip, 
befordringsmidler til bruk på vann og deler og tilbehør 
til disse; konstruksjon og bygging av kontorer, boliger, 
næringsbygg og bolighus; byggeledelse; 
konsulenttjenester, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 39   Befraktning, leie og leasing av yachter, båter, skip og 
fartøy til bruk på vann; transport og levering av yachter, 
båter, skip og fartøy til bruk på vann og deler og 
tilbehør til disse; passasjer- og godstransport via fly, vei 
og sjø; arrangering av cruise, arrangering av turer, 
skipslagring, skipstransport, transportreservasjon, 
transportinformasjon, rådgivning og konsulenttjenester 
relatert til ovennevnte. 

  Klasse 40   Produksjon av spesialtilpassede yachter for andre; 
rådgivningstjenester relatert til konstruksjon av 
spesialtilpassede yachter. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester; utdanning og 
opplæringstjenester; organisering av 
treningsforelesninger og seminarer; vertstjenester, 
levering, organisering, planlegging, arrangering og 
gjennomføring av forestillinger, konserter, foredrag, 
konferanser, fremvisninger, utstillinger, 
utdelingsseremonier, eventer og seminarer; distribusjon 
av opplærings- og utdanningsmateriale; publisere 
treningsmanualer; bøker, kart, diagrammer, planer og 
tegninger; å inkludere tilveiebringelse av slike tjenester 
online fra databaser eller internett; online-
publiseringstjenester; underholdningstjenester, nemlig, 
vertstjenester, levering, organisering, planlegging, 
arrangering og gjennomføring  av båtutstillinger, 
konserter, fremvisninger og utstillinger relatert til 
yachter, båtliv og serviceyrker, prisutdelingseremonier 
og sosiale, sportslige og kulturelle 
underholdningsarrangementer innen yachting, båtliv og 
serviceyrker; utdanning og opplæringstjenester, nemlig 
organisering av treningsforedrag, seminarer og 
utdanningskonferanser innen yachting, båtliv og 
serviceyrker; formidling av opplærings- og 
utdanningsmateriale fra andre innen yachter, båtliv, 
reise og livsstil; publisering og elektronisk online-
publisering av treningsmanualer, bøker, kart, 
diagrammer, planer og tegninger innen yachting, båtliv 
og serviceyrker, og industrier. 

  Klasse 42   Design- og utviklingstjenester for yacht, båt, skip og 
fartøy til bruk på vann; ingeniørtjenester; 
ingeniørdesigntjenester; profesjonelle tjenester relatert 
til arkitektonisk design; arkitektur- og 
industridesigntjenester; forskning og utvikling av nye 
produkter; interiørdesigntjenester; rådgivnings-, 
konsulent- og informasjonstjenester relatert til alle de 
forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300224 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(300) Søknadsprioritet 2017.12.04, US, 87/706,929 
(210) Søknadsnr.: 201805476 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Modelleringsmaterialer og blandinger til bruk for barn.
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300225 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201811215 
(220) Inndato: 2018.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSK HAVBRUKSAKADEMI AS, Toftveien 80, 8909 

BRØNNØYSUND, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester; yrkesveiledning 
[utdannings- og opplæringsrådgivning]; yrkes- og 
fagopplæring; akademiske utdanningstjenester; 
utførelse av utdanningskonferanser; utdanning, 
undervisning og opplæring; rådgivningstjenester i 
forbindelse med opplæring; tilveiebringelse av 
nettbasert opplæring; høyere utdanning, akademisk, 
språklig og faglig utdanning, samt opplæringstjenester.

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300226 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805432 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Basamh Trading Co. Ltd., Jeddah / Al Andalus District - 

Duaa Al Eman Street, Property of Al Sameh Trading 
Company, Building C, PO Box 0427, SA-21411 
JEDDAH, Saudi Arabia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Ajvar [konservert paprika]; konserverte bønner; 
preparater for tilberedelse av buljonger; smør; kaviar; 
kjøttvarer [bearbeidet]; oster; potetchips; kakaosmør; 
kokosnøtter, tørkede; maisolje; dadler; egg til konsum; 
fiskemat; fisk, konservert; fisk, hermetisert; 
fruktkonserver; syltetøy; margarin; marmelade; kjøtt, 
konservert; melk; meieriprodukter; sopp [konservert 
sopp]; olivenolje; hermetiske oliven; pikkels [piccalilli]; 
fjærkre [kjøtt]; pølser; supper; tahini [smør av 
sesamfrø]; tomatpure; grønnsaksaft for koking; yoghurt.

  Klasse 30   Krydderblandinger; sjokoladedrikker; kaffedrikker; te-
baserte drikker; kjeks; brød; briocher [rund kake av 
kringledeig]; kakepulver; kaker; søtsaker; kornbasert 
snacks; tyggegummi; sjokolade; kakao; kaffe; 
krydderier, sterke; koksalt; cornflakes; popcorn; iskrem; 
vaniljesaus; melholdig og stivelsesholdig mat 
[farinaceous foods]; mel; frosset youghurt [spiseis]; 
ingefær [krydder]; halvah; honning; iste; surdeiger; 
lakris [søtsaker]; makaroni; malt for ernæringsformål; 
majoneser; melasse; sennep; nudler; havreflak; 
bakverk; posteier [bakverk]; pepper; pizzaer; ris; 
smørbrød; sorbet [spiseis]; krydder; sukker; sushi 
[risrett med fisk]; te; eddik. 

  Klasse 32   Kullsyreholdig vann; øl; alkoholfrie drikker; 
fruktdrikker, alkoholfrie; alkoholfrie drikkevarer; 
fruktsaft; maltøl; selters [mineralvann]; sodavann; sirup 
for drikker; bordvann [drikker]; drikkevann. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300227 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805556 
(220) Inndato: 2018.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 C OPTIKK AS, Nansens gate 1-3 Inngang Nytorget, 

3616 KONGSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Renseløsninger for brilleglass 
  Klasse 5   Rensepreparater for kontaktlinser 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300228 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(210) Søknadsnr.: 201805127 
(220) Inndato: 2018.04.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MØLLERODDEN AS, Frakkagjerdvegen 207, 5563 
FØRRESFJORDEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Løfteinnretninger for jordbruk; Løfteinnretninger for 

transport av personer og varer; Løfteplattformer; 
Løfteapparater; Løftemaskiner for kjelekroker; 
Mekaniske løfteinnretninger; Hydrauliske 
løfteinnretninger; Mobile løfteplattformer; Kraner [løfte- 
og heiseapparter].  

  Klasse 37   Utleie av løfteutstyr for bruk innen konstruksjon; 
Vedlikehold og reparasjon av løfteutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300229 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811815 
(220) Inndato: 2018.09.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Wells Fargo & Company, 90 South 7th Street, US-

MN55402 MINNEAPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Arrangement og gjennomføring av 

belønningsprogrammer for å fremme salg av 
banktjenester; bedriftsinformasjonstjenester, nemlig, 
tilveiebringelse av spesialtilpasset bedrifts- og industri-

ytelsesanalyser innen bankvirksomhet, økonomi, 
investering og forsikring; tilveiebringelse av 
forretningsinformasjon innen bedrifts- og industri-ytelse; 
kundefordringstjenester; kundefordring-
faktureringstjenester; administrasjon og avstemming av 
kontoer på vegne av andre; administrasjon og 
avstemning av firmalønn for andre; utarbeidelse av 
finansielle rapporter for andre, nemlig, tilveiebringelse 
av konsoliderte rapporter og dokumentkopier av 
bankaktiviteter og finansielle aktiviteter. 

  Klasse 36   Banktjenester; forretningsbank-tjenester; finansielle 
tjenester, nemlig, kredittkort- og debetkorttjenester; 
kredittkort, debetkort og elektronisk 
sjekktransaksjonsbehandlingstjenester; utstedelse av 
lagrede verdikort; investeringskonsultasjoner, 
investeringsmegling og investerings-
administrasjonstjenester; finansielle 
investeringstjenester innen verdipapirer, verdipapirfond, 
innskuddsbevis og porteføljestyring; kreditor-
debiteringstjenester; pantelånsbanktjenester; 
pantelånstjenester; pantelånsmeglingstjenester; 
kommersielle utlånstjenester; forbrukslånetjenester; 
utstedelse av kreditt; valutatjenester, nemlig, 
valutatransaksjoner, informasjonstjenester for 
utenlandsk valuta og veksling av utenlandsk valuta; 
økonomiske konsultasjoner for utdanningsstøtte og 
studielånstjenester; forvaltning av likviditet; 
fondsforvaltnings-regnskapstjenester; 
kontanthåndteringstjenester; nettbanktjenester; 
forretningsnettbanktjenester; fakturabetalingstjenester; 
elektronisk betaling, nemlig, elektronisk behandling og 
overføring av ACH, elektronisk sjekk, elektronisk 
betaling, faktura, regning, skatt og distribusjon-
betalingsdata; skattebetalings-behandling tjenester; 
tilveiebringelse av informasjon innen bankvirksomhet, 
kredittkort- og debetkort-tjenester, kredittkort-, 
debetkort- og elektroniske 
sjekktransaksjonsbehandlingstjenester, finansiell 
administrasjon, investeringsmegling, 
investeringsadministrasjon, finansielle investeringer 
innen verdipapirer, verdipapirfond, 
innskuddssertifikater, finansiell porteføljeforvaltning, 
forsikring, kreditortjenester, bankvirksomhet innen 
pantelån, pantelånsmegling, kommersielt utlån, 
forbrukslån, utstedelse av kreditt, valutatjenester, 
likviditetsstyrings-tjenester, fondsforvaltningskonto-
tjenester, kontantadministrasjonstjenester, nettbank, 
fakturabetalingstjenester og skattebetalings-
behandlingstjenester; konsultasjoner innen 
bankvirksomhet, kredittkort- og debetkort-tjenester, 
kredittkort-, debetkort- og elektroniske 
sjekktransaksjonsbehandlingstjenester, finansiell 
administrasjon, investeringsmegling, 
investeringsadministrasjon, verdipapirer, 
verdipapirfond, innskuddssertifikater, finansiell 
porteføljeforvaltning, forsikring, kreditortjenester, 
pantelånsvirksomhet, pantelånsmegling, kommersielt 
utlån, forbrukslån, utstedelse av kreditt, valutatjenester, 
likviditetsstyrings-tjenester, fondsforvaltningskonto-
tjenester, kontantadministrasjonstjenester, nettbank, 
fakturabetalingstjenester og skattebetalings-
behandlingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300230 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805480 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FLOWIT AS, Gamle Beddingvei 2 B, 1671 
KRÅKERØY, Norge 

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300231 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805485 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Myomo, Inc., 14th Floor, One Broadway, US-MA02142 
CAMBRIDGE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 10   Medisinske skinner; skinner for sammenføring av 
ledd; skinner beregnet til menneskekropper; 
spesialtilpassede automatiserte medisinske skinner for 
lemmer og ledd forordnet av medisinsk personell for 
pasienter, slik som slag-, ryggsøyle- og 
nevromuskulærskadede pasienter, solgt eksklusivt til 
sykehus og medisinsk personell. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300232 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201802521 
(220) Inndato: 2018.02.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

Norsk Kvalitetsforbedring av 
laboratorieundersøkelser 

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

 Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomet 
v/Noklus, Postboks 6165, 5892 BERGEN, Norge 

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

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Biologiske 
preparater for medisinsk bruk; Blod for medisinsk bruk; 
Serum; Diagnostisk biomarkør reagens for medisinske 
formål;Diagnostiske reagenser for medisinske formål; 
Diagnostiske testreagenser for medisinske formål; In 
vitro-diagnosepreparater for medisinske formål; 
Kjemiske preparater for diagnostisering av 
graviditet;?Medisinske diagnosereagenser og analyser 
for testing av graviditet; Medisinske diagnosereagenser 
og analyser for testing av kroppsvæsker; Medisinske 
diagnostiske prøvebånd; Preparater til behandling av 
diabetes; Preparater til diagnostikk for medisinsk bruk; 
Prøvebånd for måling av blodsukkernivåer; 
Reagenspapir for medisinsk formål; 
Svangerskapstestpreparater; 
Svangerskapstestpreparater for hjemmebruk; 
Kvalitetskontrollmateriale. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og 
tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; 
behandlings- og støtteanordninger tilpasset 
funksjonshemmede; massasjeapparater; apparater og 
hjelpemidler for barnepleie; sexhjelpemidler og 
sexleketøy; Analyseapparat for identifisering av 
bakterier (medisinske); Analyseapparater for blod; 
Analyseapparater for medisinsk bruk; 
Blodsukkermålere; Diagnoseapparater for medisinske 
formål; Diagnostiske testsett; Kapillarrør for blod; 
Kapillarrør for levering av blod; Lansetter; Medisinsk 
utstyr; Medisinske apparater og 
instrumenter;?Medisinske instrumenter; Utstyr for 
blodprøver; Utstyr for klinisk diagnostikk; Utstyr for 
kroppsveskeprøver. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper; Arrangering av praktiske seminarer; 
Elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom 
reklametekster, på internett; Faglig 
kompetanseopplæring; Faglige opplæringstjenester; 
Filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer;?Fjernundervisningskurs; Fotografering; 
Opplæring innen bruk av kirurgiske, medisinske, 
dentale og veterinæriske instrumenter og utstyr; 
Opplæringstjenester i form av veiledning; Organisering 
og ledelse av konferanser;?Organisering og ledelse av 
seminarer;?Praktisk opplæring (ved demonstrasjon); 
Skriving av tekster (andre enn for 
reklameformål);?Undervisnings- og 
opplæringstjenester; Utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; Videofilming; Utgivelser av skriftlige 
prosedyrer for medisinske laboratorieundersøkelser; E-
læringskurs. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; Analytiske laboratorietjenester; 
Biologiske laboratorietjenester; Biomedisinske 
forskningstjenester; Blodanalysetjenester for 
vitenskapelige formål; Evaluering resultater fra 
kvalitetskontroller som er utført på varer og tjenester; 
Gjennomføring av kvalitetskontrolltester; 
Konsulenttjenester innen dataprogramvare; 
Kontrolltesting av produktkvalitet; Kvalitetskontroll; 
Kvalitetskontroll av varer; Kvalitetskontroll av varer og 
tjenester; Kvalitetskontrolltesting; 
Kvalitetskontrolltesting og relatert rådgivning; 
Laboratorieforsknings- og analysetjenester; 
Laboratorietesttjenester; Programmering for 
datamaskiner;?Rådgivning i forbindelse med 
laboratorietesting; Tekniske test- og 
kvalitetskontrolltjenester; Utarbeidelse av 
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dataprogrammer; Utførelse av kvalitetskontroller; 
Vitenskapelige 
laboratorietjenester;?Kvalitetskontrolltesting av 
medisinske laboratorieundersøkelser. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; 
Laboratorietjenester i forbindelse med behandling av 
personer; Medisinsk analyse for diagnoser og 
behandling av personer; Medisinske diagnosetjenester 
(Test og analyse); Medisinske laboratorietjenester for 
analyse av blodprøver fra pasienter; Medisinske 
laboratorietjenester for analyse av prøver fra pasienter; 
Medisinske laboratorietjenester i forbindelse med 
diagnoser og behandling av sykdommer; Medisinske 
tjenester innen diabetes; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med helse; Rådgivningstjenester i 
forbindelse med medisinsk utstyr og instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300233 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201803654 
(220) Inndato: 2018.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

STATE STREET GLOBAL 
ADVISORS REINVENTING 

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

 State Street Global Advisors Trust Company, One 
Lincoln Street, US-MA02111 BOSTON, USA 

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

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

  Klasse 36   Investering i fond; kapitalforvaltningstjenester; 
fremskaffelse av informasjon innen investeringer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300234 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201803333 
(220) Inndato: 2018.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SuprPlay Ltd, DSLR Notaries (Suite 759), Ftieh Street, 
Birkirkara Bypass, MT-2940 BIRKIRKARA, Malta 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software; interaktive datasystemer; dataprogram for 

bruk på internet og web; dataprogram for bruk ved 
telekommunikasjon; applikasjonsprogramvarer (apper); 
dataprogramvarer (nedlastbar software); dataprogram 
for håndtering av databaser; software til reklameformål; 
software i form av apper for mobiltelefoner; 
programvare for mobiltelefoner; 
multimediaprogramvare; nedlastbar programvare; 
databaser; medieinnhold i form av tekst, lyd, bilder og 
film; nedlastbare dataspill; spillprogramvare. 

  Klasse 41   Kasino, spill- og gamblingtjenester; kasinoer 
(gambling); leasing av kasinospill; organisering av 
databasert bingospill; online spilltjenester (via 

datanettverk); tilveiebringelse av kasino- og 
gamblinglokaler; organisering av gamblingspill for flere 
deltagere; veddemålstjenester; 
underholdningstjenester. 

  Klasse 42   Hosting av nettsider, databaser og multimedia og 
interaktive applikasjoner; skytjenester (SaaS) og utleie 
av software; rådgivning vedrørende datasoftware; 
tilveiebringelse av informasjon, rådgivning og 
konsultasjon innenfor området for programvare; 
tilveiebringelse av informasjon, råd og konsultasjon 
innenfor området webdesign; opplasting av 
søkemotorer for internet; designtjenester; testing, 
verifiseringstjenester og kvalitetskontroll; vitenskapelige 
og tekniske tjenester; dataprogrammering; vedlikehold 
av databaser; softwareutvikling, -programmering og -
implementering; utforming av spill; It-
programmeringstjenester og rådgivningstjenester innen 
IT; datatjenester i forbindelse med elektronisk 
datalagring; dataprogramvare- og 
maskinvaretesttjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300235 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805436 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THINGFARM AS, Oscars gate 41 A, 0258 OSLO, 
Norge 

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

programvare.Dataprogramvareplattformer. 
  Klasse 35   Konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi. 
  Klasse 42   Utvikling av dataprogramvare.    Rådgivnings- og 

informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og 
infrastruktur.Teknologiske tjenester og forskning og 
utvikling relatert dertil; design og utvikling av 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300236 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201804665 
(220) Inndato: 2018.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PARADOX HOLDING AS, Nedre gate 5, 0255 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Forhåndinnspilte filmer; kinematografiske filmer; 
videofilmer; tegnefilmer; stillbilder i form av fotografiske 
negativer, bildebånd, filmbånd; filmer; magnetiske 
innspillinger; optiske innspillinger; magnetoptiske 
innspillinger; innspillinger på faststoff medium; 
elektroniske bøker og publikasjoner; elektroniske spill; 
interaktive spill for bruk med fjernsynsmottakere; 
multimediadisker og -plater og publikasjoner; 
multimediainnspillinger og publikasjoner; laserlesbare 
disker og plater; videoplater og publikasjoner; computer 
software; dataprogrammer; digitale innspillinger; 
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mediabærere, eller for innspilling, lyd og/eller video 
og/eller data og/eller informasjon; apparater og 
instrumenter for opptak og/eller gjengivelse av lyd 
og/eller video og/eller informasjon; hologrammer; 
disketter; lydopptak; ferdiginnspilte disker og plater; 
innspillingsdisker og plater; CD-plater; 
grammofonplater; magnetbånd for lydgjengivelser; 
kassetter; videobånd; laserdisker og -plater; interaktive 
CD-ROM-plater; DVD-plater; nedlastbare filmer og 
underholdningsmateriale. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; produksjon av reklamefilmer; 
promotere filmer for andre. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom; Sponsing og 
finansiering av filmer; tilrettelegging for finansiering av 
filmer og underholdningsproduksjoner.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale 
medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, 
nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, 
bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, 
mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og 
fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon 
av slike medier; dataassistert overføring av lyd og 
bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; 
fjernsynssendinger; informasjon om 
telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; 
kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk 
meddelelse; telegrafisk meddelelse; 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
ved datamaskiner; radiokommunikasjon; 
radiokringkasting; radiosendinger; sending av 
fjernsynsprogram; alle forannevnte tjenester også via 
regionale eller globale tele- og datanettverk. 

  Klasse 40   Bearbeidelse av filmer; remastring av filmer; kopiering 
av filmer og fotografier; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med bearbeiding av kinematografiske filmer

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
filmproduksjon; distribusjon av filmer; filmfremvisning; 
utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; 
utleie av sceneutstyr; utleie av filmproduksjonsutstyr; 
utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner 
og audio- og videoproduksjoner; produksjon lydopptak 
og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og 
radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; 
filminnregistrering på videobånd; fotografering; 
fotografireportasjer; redigeringstjenester; alle 
forannevnte tjenester også via regionale eller globale 
tele- og datanettverk. 

  Klasse 45   Klarering og forvaltning av opphavsrettigheter og 
nærstående rettigheter; lisensiering av rettigheter i 
forbindelse med filmer og underholdningsmateriale. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300237 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201803964 
(220) Inndato: 2018.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Linn Ness, Freserveien 27, 0195 OSLO, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Utleie av salgsstand. 
  Klasse 43   Bartjenester; Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Kantiner; 

Restauranter; Selvbetjeningsrestauranter; Snack-barer; 
Matservering med take-away tjenester og hjemlevering; 
Utleie av møterom. 

  Klasse 45   Lisensiering i forbindelse med franchiseordninger 
[juridisk bistand]; Lisensiering av immateriell 
eiendomsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300239 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811890 
(220) Inndato: 2018.09.12 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORTEK AS, Vangkroken 2, 1351 RUD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Vitenskapelige apparater og instrumenter; 

dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; 
vitenskapelige, optiske, målings, signaliserings og 
kontrollapparater og instrumenter; vitenskapelige 
apparater; måleapparater og -instrumenter. 

  Klasse 42   Design og utvikling av programvare og maskinvare for 
digital signalbehandling; rådgivning i forbindelse med 
teknisk og vitenskapelig måling; rådgivning i forbindelse 
med teknisk og vitenskapelig analyse; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig overvåking; 
tekniske rådgivningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300240 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805560 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GF DESIGN AS, Gotevegen 26, 6823 SANDANE, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Belysningsapparater for kjøretøyer; belysningslamper; 

elektriske lamper; elektriske lys for juletrær; fjernlys for 
kjøretøyer; glødetråder for elektriske lamper; holdere 
for elektriske lamper; lamper for akvarier; lamper for 
belysning; lamper for fremvisningsapparater; lamper 
med ultrafiolette stråler, ikke for medisinsk bruk; 
Lamperør; lampeskjermer; lampeskjermholdere; 
lampetter; lanterner [belysning]; lommelykt; lykter for 
kjøretøyer; lykter for sykler; Lyktestolper; lys for 
automobiler; lysekroner; lyspærer; lysrør for belysning; 
reflektorer for lamper; LED-lamper. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; å, for andres fordel, 
sammenbringe et varesortiment bestående av de foran 
nevnte varer i klasse 11 samt lyskastere, komplette 
lyssystemer, kontrollenheter for lys og styringsenheter 
for hjemmeautomasjon, 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   Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; industridesign; ingeniørvirksomhet 
[teknisk ekspertise]; inspeksjon av elektriske anlegg; 
interiørarkitekter; interiørkonsulentvirksomhet; 
konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; 
kvalitetskontroll; materialtesting; mekanisk forskning; 
plantegning i forbindelse med bygging; prosjektstudier 
[tekniske]; tegning [industridesign]; teknisk design og 
utvikling av lyssystemer; konsulenttjenester relatert til 
design og plassering av innendørs belysning; 
konsulenttjenester relatert til design og utvikling av 
hjemmeautomasjonssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300241 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201809988 
(220) Inndato: 2018.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ANIMERA AS, Bjørnstjerne Bjørnsons gate 12D, 4021 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamebyråer; produksjon av radio- og tv-reklame; 
produksjon av reklamefilmer. 

  Klasse 38   Internett- og digitale overføringstjenester for lyd, 
video, eller grafiske data. 

  Klasse 41   Produksjon av musikk. 
  Klasse 42   Programmering av dataanimasjoner; utvikling av 

dataprogrammer og dataspillprogramvare; 
illustrasjonstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300242 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201812182 
(220) Inndato: 2018.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 R DANIELA GUTIERREZ, INNHITTERVEIEN 192, 
7246 SANDSTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Brød, bakverk og konditorvarer. 
  Klasse 41   Organisering av kulturelle arrangement 

[impresariotjenester]. 
  Klasse 43   Catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300243 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805205 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WINNS AS, Falkenborgvegen 32, 7044 TRONDHEIM, 
Norge 
MORTEN HEGDAL, GRILLSTADFJÆRA 60, 7053 
RANHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Varmepumper; Varmtvannsbeholdere for 

varmeanlegg; Varmtvannsbeholdere; 
Varmtvannsberedere for industriformål; 
Varmtvannsberedere med solceller 

  Klasse 40   Utleie av varmtvannsbeholdere 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300244 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201804988 
(220) Inndato: 2018.04.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Sudirman Plaza, 

Indofood Tower 27th Floor Jl. Jend.Sudirman Kav 76-
78, ID-JAKARTA SELATAN, Indonesia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300245 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201715041 
(220) Inndato: 2017.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ingar Dalen AS, Gamlevegen 35, 3570 ÅL, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Selmer  AS, Postboks 1324 Vika, 0112 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Arkitektmodeller; arkitektplaner og spesifikasjoner; 

papir og papp; trykksaker, fotografier; skrivemateriell og 
kontorrekvisita, unntatt møbler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell. 

  Klasse 19   Bygningsplater, ikke av metall; bygningssteiner; 
bygningstømmer; bærebjelker, ikke av metall; 

dørfyllinger, ikke av metall; dørrammer, ikke av metall; 
dørstolper, ikke av metall; fiberplate [byggematerialer]; 
konstruksjoner, ikke av metall [bygninger]; modulære 
tømmerhus; modulbygg; ferdighytte; elementhus; 
elementhytte; parkettgulv; parkettgulv av tre; 
parkettgulv og parkettheller; prefabrikkerte bygninger, 
ikke av metall; prefabrikkerte hus [ikke av metall]; 
prefabrikkerte tømmerhus; prefrabrikerte hus 
[byggesett]; strukturelle og arkitektoniske elementer av 
formpressede trefibre; søyleganger, ikke primært av 
metall; transportable bygninger, ikke av metall; tre 
rekkverk; trebjelker; tredører; tredørrammer; tregulv; 
treklosser; trelister; treplanker for bygging; trerør [for 
bygging]; treskjøter; trestolper; tretakbjelker; trevarer 
[bearbeidet]; treverk; trevindusrammer; veggfliser, ikke 
av metall; veggpaneler, ikke av metall; vinkelbeslag, 
ikke av metall; bygningsmaterialer (ikke av metall); 
stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

  Klasse 37   Bolig- og forretningsbyggkonstruksjon; 
byggevirksomhet; bygging av boliger på bestilling; 
innvendig konstruksjon av bygninger; konstruksjon av 
boligbygg; konstruksjon og reparasjon av boligbygg og 
hus; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av 
bygninger; konstruksjon, vedlikehold og renovering av 
bygninger; konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av 
mobile og prefabrikkerte bygninger; konstruksjons- og 
vedlikeholdstjenester i forbindelse med byggeteknikk; 
konsulentbistand ved byggingstjenester; oppføring av 
prefabrikkerte bygninger og strukturer; reparasjon og 
vedlikehold av boligbygg; reparasjon og vedlikehold av 
bygninger. 

  Klasse 42   Arkitekt- og teknikktjenester; arkitekttjenester; 
arkitekturkonsultasjoner; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; industriell analyse og forskning; design og 
utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300246 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811218 
(220) Inndato: 2018.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TØFTABRYGG AS, Tofterøyvegen 587, 5379 
STEINSLAND, Norge 
JON MAGNUS TOFTERÅ, TOFTERØYVEGEN 587, 
5379 STEINSLAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl som går innunder fellesbetegnelsen "Pilsner 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300247 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201715356 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sanrio Company, Ltd., 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, JP-

TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Blekemidler og andre substanser for klesvask; 

rengjøringsmidler, polering, skure- og slipemidler; 
såper (ikke medisinske); parfymevarer; eteriske oljer; 
kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpasta; rom duft preparater; toalettsaker; manikyr 
preparater; produkter og preparater for pleie og rensing 
av hår og hud; klebemidler for kosmetiske formål; 
etterbarberingsmidler (after-shave); antiperspiranter; 
antistatiske preparater for husholdningsformål; 
aromatiske stoffer; kvillaja-bark for vasking; badesalter; 
kosmetiske preparater for bad; skjønnhetsmasker; 
blekesalter; blekesoda; vaskeblåtoner; spray for frisk 
ånde; strips for frisk ånde; farge-lysningskjemikalier for 
husholdningsformål (klesvask); 
fargefjerningspreparater; kosmetikksett; 
kosmetikkpreparater for slankeformål; kosmetikk for 
dyr; bomullspinner for kosmetiske formål; vatt for 
kosmetiske formål; kosmetiske kremer; 
hudblekingskremer; kremer for lær; fettfjernere; 
poleringspreparater for tannproteser; deodoranter for 
mennesker; deodoranter for dyr og kjæledyr; 
vaskemidler; kosmetiske farger; eau de cologne; 
toalettvann; hårfarger; fargestoffer for håret; hårkrem, 
hårgele, sjampoer, hårbalsam og fuktighetskremer for 
hår; parfymer; leppestifter; hud- og ansiktskremer og -
vann; kunstige negler; neglelakker og neglefernisserere 
og tynnere dertil; solblokk (sun block); blekemidler 
[avfargingsmidler] for kosmetiske formål; 
smakstilsetninger for kaker [eteriske oljer]; rensemelk 
for toalettbruk; øyenbrynkosmetikk; øyenbrynblyanter; 
tøymyknere [klesvask]; falske øyenvipper; bonevoks; 
hårspray; hårbølgepreparater; blekemidler for vask; 
bløtleggingsmidler for tøy; stivelsesappretur; lotion for 
kosmetiske formål; make-up; make-up pudder; make-
up preparater; make-up-fjerningspreparater; mascara; 
munnvask, ikke for medisinske formål; 
neglekunstklistremerker; neglepleiepreparater; 
kosmetiske blyanter; poleringsmiddel for møbler og 
gulv; pomader for kosmetiske formål; potpurri 
[parfyme]; pimpesteiner; pusselerret; sandpapir; 
velluktende tre; sjampoer for kjæledyr; skokrem; 
skopoleringsmiddel; skovoks; glattemidler; såper for 
oppfriskning av farger; glansstivelse; 
solbrunningspreparater; våtservietter; fjerningsmidler 
for ferniss; hårfjerningsvoks; vaskevoks; poleringsvoks; 
voks for lær; hårfjerningspreparater; petroleumsgele for 
kosmetisk bruk; dekorative motiver for kosmetisk bruk; 
røkelsespinner [duftpinner]; dufter; oljetrekkpapir for 
hud; trekkpapir for ansikt; badepreparater, ikke for 
medisinske formål.  

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
elektriske apparater og instrumenter for kontroll, 
fordeling, transformering, regulering, styring, 
akkumulering og lagring av elektrisitet, apparater for 
opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; 
linjaler (måleinstrumenter); magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr 
og datamaskiner; dataprogramvare; 
brannslukningsapparater; kulerammer; audiovisuelle 
læringsapparater; batterier; batteriesker; batteriladere; 
kikkerter; kalkulatorer; kameraer, kinematografiske 
kameraer, og deler og tilbehør dertil; kameralinser; 
kapasitetsmålere; tegnefilmer; kassettspillere; 
brillekjeder; kinematografiske filmer [eksponerte]; 
stemplingsur [tidsregistreringsapparat]; CD-spillere; 
kompaktdisker [audio-video]; kompaktdisker [optiske];    
datamaskinoperasjonsprogrammer, innspilte; 
datamaskinprogrammer; dataprogramvare [innspilt]; 
datamaskiner; skrivere for bruk med datamaskiner; 
kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; 
databehandlingsapparater; skreddermål; elektriske 
dørklokker; elektroniske lommetranslatører; 
slukningsapparater; filmer, eksponerte; brannalarmer; 
blitzlys [til fotografering]; rammer for fotografiske 
transparenter; varmeregulerende apparater; 
jukebokser; optiske linser; brevvekter; livbelter; 
livbøyer; livjakker; livredningsflåter; låser, elektriske; 
elektroniske låser og nøkler; magnetiske datamedia; 
magnetiske krypterte kort; magnetbåndskriver; 
magneter; forstørrelsesglass; måleapparater, enheter 
og instrumenter; mikrofoner; mikroskoper; neonskilt; 
notisbok i form av datamaskin; elektroniske penner; 
grammofonplater; fotokopieringsmaskiner; 
lommekalkulatorer; projeksjonsapparater; 
projeksjonsskjermer; radioer; platespillere; 
fjernkontrollapparater; linjaler [måleinstrumenter]; 
vekter; smartkort [integrerte kretskort]; røykdetektorer; 
stikkontakter, plugger og andre kontakter; 
lydinnspillingsapparater; lydinnspillingsdisketter; 
lydgjengivelsesapparater; lydoverføringsapparater; 
brilleetuier; brillerammer; brilleglass; solbriller; brytere, 
elektriske; stikkontakter, plugger og andre kontakter 
[elektroniske forbindelser]; båndopptakere; 
telefonapparater, -mottakere, -sendere, -ledninger; 
teleskoper; fjernsyn; fjernsynsapparater; 
temperaturindikatorer; tyveriforebyggende 
installasjoner, elektriske; termometere; termostater; 
videokassetter, videospillkassetter; videoopptak; 
videobånd; videoskjerm; videoopptakere; 
tekstbehandlere; video kompaktdisker; DVD-plater; 
video kompaktdisk- og DVD-spillere; lyd og visuelle 
apparater med karaoke utstyr; beholdere, bærere og 
holdere for lyd- og videokassetter, kompaktdisker, 
laser-disketter, video-disketter og DVD-plater; 
museunderlag (musematter); telefoner, trådløse 
telefoner, mobiltelefoner, og deler, tilbehør og utstyr 
dertil; hylstre eller futteraler for mobiltelefoner; 
personsøkere og deler og utstyr dertil; 
personsøkerhylstre eller futteraler; bager, dekker, 
beholdere, bærere og holdere for mobiltelefoner og 
personsøkere; hodetelefoner; øretelefoner, 
øretelefoner og mikrofoner/taletelefoner til bruk 
sammen med mobiltelefoner; anropsindikatorer for 
telefoner, mobiltelefoner og personsøkere; elektroniske 
agendaer; elektriske vekkerklokker/alarmklokker; 
alarmer; strekkodelesere; barometere; summere; 
elektriske summere; prosessorenheter; brikker 
[integrerte kretser]; kronografer [tidskontrollapparater]; 
datamaskintastatur; datamaskinlagerenheter; computer 
periferiutstyr; akustiske koplingsenheter; 
koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; optiske 
datamedier; optiske disketter; disketter [magnetiske]; 
apparater for dykkere; masker for dykkere; 
dykkerdrakter; elektroniske oppslagstavler; elektroniske 
penner [visuelle visningsenheter]; lorgnettsnorer; 
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okularer; øyeskjermere; faksimilemaskiner; filtre for 
fotografering; myke disketter; rensebånd for lydhoder; 
hygrometer [luftfuktighetsmålere]; integrerte kretser; 
interkommunikasjonsapparater; tilpasser for 
datamaskiner; faktureringsmaskiner; linsehetter; 
magnetbåndstasjon [for datamaskiner]; magnetbånd; 
måleskjeer; metronomer; mikroprosessorer; modemer; 
maskiner for telling og sortering av penger; monitor 
som databehandlingsmateriell; 
overvåkningsprogrammer for datamaskiner; datamus; 
optisk fiber [ledetråder for lysstråler]; optiske glass; 
optiske artikler; parkometere; vinkelmålere 
[måleinstrumenter]; radiotelegrafiapparater; 
radiotelefonapparater; skannere 
[databehandlingsutstyr]; halvledere; lysbilder; lydfilmer; 
apparater for avmagnetisering av magnetbånd; 
telegraftråder; telegrafapparater; fjernskrivere; 
fjernskrivere; tekstmaskiner for fjernsyn; 
fordelingsapparater for billetter; transmitter 
[telekommunikasjon]; senderapparater 
[telekommunikasjon]; vakuummålere; bildetelefoner; 
lydalarmer; ørepropper for dykkere; timeglass; 
sportsbriller; beskyttelseshjelmer for sport; 
navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
dataspillprogrammer; dataspillprogramvare; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; 
dataprogrammer [nedlastbar programvare]; nedlastbare 
applikasjoner; personlige stereoer; satellitter for 
vitenskapelige formål; håndleddstøtter for bruk med 
datamaskiner; digitale fotorammer; stropper for 
mobiltelefoner; holdere for mobiltelefoner; 
antennebeskyttere for mobiltelefoner; deksler for 
smarttelefoner; etuier for smarttelefoner; elektroniske 
kretser og CD-ROM som muliggjør innspilling av 
automatiske spilleprogrammer for elektroniske 
musikkinstrumenter; bærbare medieavspillere; 
nedlastbare billedfiler; nedlastbare musikkfiler; 
nedlastbare ringtoner for mobiltelefoner; DVD-spiller; 
globale posisjoneringssystemapparater (GPS); USB-
minnepinner; diskettstasjon for datamaskiner; bærbare 
datamaskiner; lysdioder [LED]; personlig verneutstyr 
mot ulykker; beskyttelsesmasker; mobiltelefonstropper; 
kompasser; elektriske koblinger; deksler for elektriske 
kontakter; fordelingspulter [elektrisitet]; håndfrisett for 
telefoner; brannslanger; brannslangespredere; 
spillprogrammer for arkade videospillmaskiner; 
spillprogrammer for hjemme videospillmaskiner; 
personlig digital assistanse; ørepropper for svømming; 
solcellebatterier; nettbrett; digitalkameraer; lesebrett; 
smarttelefoner; smartklokker; smartbriller; smartringer; 
selfiestenger; elektroniske interaktive tavler; elektriske 
og elektroniske effektapparater for musikkinstrumenter; 
lydgrensesnitt; beskyttelsesfilm for dataskjermer; 
beskyttelsesfilm for smarttelefoner; virtual reality 
hodetelefoner; humanoide roboter med kunstig 
intelligens; vesker for laptoper; vesker og etuier for 
kameraer og fotografisk utstyr. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer og barrer av 
edelmetaller; bokser av edelmetall; mansjettknapper 
laget av edelt metall; slipsklyper av edelt metall; 
slipsnåler av edelt metall; kunstgjenstander av 
edelmetall; smykkenåler av edelt metall; 
skoornamenter av edelmetall; statuer av edelmetall; 
statuetter av edelmetall; juvelervarer, smykker og edle 
steiner og halvedle steiner; strass-smykker og – 
ornamenter; edelsteiner; ur og kronometriske 
instrumenter; brosjer; kjeder av edelmetall 
[bijouteri];nøkkelringer, ikke av metall; charms for 
nøkkelringer; kjedepynt [smykker]; mynter; symboler, 
nemlig medaljer og/eller mynter; mansjettknapper; 
øreringer; gulltråd; smykkeskrin; juvelskrin; halskjeder; 
pins (juveler); frakkepins; ringer; statuer og statuetter 
av edelt metall; slipsnåler; klokker, ur og deler og utstyr 
dertil; klokkestropper, klokkeremmer, klokkelenker; 
klokkekasser; stoppeklokker; ornamenter (juveler); 
ornamentiske pins, slipsklips; medaljer; nøkkelringer; 
nips og lenker for lommeur; nøkkellenker og 
nøkkelhylstre/-etuier/-bærere av edelt metall og/eller 
edle steiner; pendler; armbånd [juvelervarer]; etuier for 

klokker [presentasjon]; klokkehylstre/-etuier; klokker og 
ur, elektriske; solur; diamanter; bijouteri; 
halvedelsteiner; kunstverk av edelt metall; 
alarmklokker; chenille mansjettknapper; pyntenåler 
(slipsnåler); figurer [statuetter] av edelt metall; 
emblemer av edelmetall; skoornamenter av edelt 
metall; trofeer [premiepokaler]; minneskjold; 
lykkecharms; perler til smykker.  

  Klasse 16   Papir, papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer eller for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; 
kalendere, bøker, kataloger, postkort, postere, 
tidsskrifter, trykte publikasjoner, aviser og magasiner; 
gratulasjonskort; skriveinstrumenter; gummistempler; 
stempler og segl; stempelputer, blekkputer; fotoalbum; 
matter for innramming av malerier, bilder eller 
fotografier; staffelier for malere; olje trekkpapir for 
huder; fotografistativer; blekk; silkepapir, toalettpapir, 
papirservietter for fjerning av make-up; papirhåndklær; 
kuvertbrikker og glassbrikker av papir eller papp; 
pakkepapir, emballasjepapir og pakkematerialer; 
vannfarger for kunstnere; grafiske reproduksjoner, 
portretter; litografier; penner, blyanter, fyllepenner, 
kulepenner; pennesplitter; penneholdere; 
blyantholdere; refiller for penner og skriveinstrumenter; 
bly til blyanter; fargeblyanter, pastelfargestifter; penne- 
og blyantpennaler; blyantspissere; 
blyantspissemaskiner; binders; papirvekter; papirstifter, 
tegnestifter; pasteller; lim for skrivesaker og for 
husholdningsformål; pappmaché; brevkurver og -hyller; 
brevholdere; brevåpnere; limbånd og 
limbånddispensere; tegnemateriell, tavler, penner og 
instrumenter; tegnesett; frimerke- og myntalbum; 
søppelposer; søppelsekker; fryseposer; gaveposer; 
papirposer; bæreposer av papir, smørbrødposer; 
smørbrødposer (papir); festposer av papir; gaveposer 
av papir; poser for isbiter, kremmerhus av papir, 
smørbrødposer av plast; poser til bruk i 
mikrobølgeovner, handleposer av papir; poser av papir; 
handleposer av plast, papirposer for emballering; 
plastposer for emballering; søppelsekker av papir; 
polstret bag for kort; konvolutter; trekkpapir; bokstøtter, 
bokmerker; bokmarkører; skrin for papirartikler 
[kontorrekvisita]; malerlerret; kladdebøker; dagbøker; 
arkivmapper; skriveblokker, memoblokker, skrivepapir; 
tegnepapir; skrivemapper; kritt, tavler, postertavler; 
passholdere; sjekkhefteholdere; gummibånd; bilder; 
stensiler; slettingsprodukter, viskelær, væsker for 
utvisking; elektriske brevåpnere; noteark; 
avtørkingstavler; ornamenter og dekorasjoner laget av 
papir og/eller papp; silkepapir; papirlommetørkler; 
lunsjposer; kartongkofferter og -ekser; malebøker; 
rapportmapper; papir til permer/mapper; 
lommenotisbøker; tusjpenner; bokbånd; 
grafittblyantsett; fargeblyantsett; skrivematter; 
autografbøker; binders/klips; hefte-/stiftemaskiner; 
tapekuttere; varselskilt; makuleringsapparater for 
kontorbruk; CD-makuleringsapparat for 
husholdningsformål eller for kontorbruk; 
plastbeleggmaskiner og -apparater; elektriske 
apparater for varmeforsegling av dokumenter og 
fotografier; kortholdere og -etuier; dekorasjoner av 
papir for lunsjbokser eller matvarer; albumer; bager 
[konvolutter, poser] av papir eller plast, for innpakning; 
løsbladpermer; bokser av papp eller papir; kort; holdere 
og etuier for stempler og segl; tegneseriehefter; 
passere for tegning; papirbånd og -kort for registrering 
av dataprogrammer; kopieringspapir [papirvarer]; 
korreksjonsvæsker [kontorrekvisita]; dokumentfiler; 
fingerhetter [kontorartikler]; flagg [av papir]; foldere 
[papirvarer]; foldere for papirer; gummiert tape; 
lommetørkler av papir; indeks-kort; fargebånd; omslag 
for papir; etiketter, ikke av tekstil; kart; musikk-
gratulasjonskort; flygeblad; blokker/puter; malerskrin 
[artikler til bruk i skolen]; brosjyrer; papir-
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makuleringsmaskiner [for kontorbruk]; blyantbly-
holdere; frimerker; klistremerker; bordservietter av 
papir; tegnestifter; billetter; fargebånd for 
skrivemaskiner; skrivemaskiner [elektriske eller ikke-
elektriske]; innpakningspapir; skrivebørster; skrivekritt; 
skrivetabletter; dekkener [skrivesaker]; dekkener av 
papir for blomsterpotter; papirkuttere [kontorrekvisita]; 
papirsmekker; poser for mikrobølgeovner; kaffefilter av 
papir; hefter; mønster for broderi; papirkniver 
[kontorrekvisita]; bordkluter av papir; bordduker av 
papir; oppslagstavler av papir eller papp; etiketter for 
indeks-kort; lodd av papir; klistremerker for bærbare 
telefoner; malerier, innrammet eller ikke; 
papirlommetørklær; toalettpapir; dokumentlaminatorer 
for kontorbruk; hatteesker av papp; håndapparater for 
etiketter; markeringspenner; malebrett; malerpensler; 
pensler for malere; utvisker for skrivetavler; Xuan papir 
for maling og kalligrafi; mekaniske blyanter; washi 
[japansk papir]; brevstativ.     

  Klasse 18   Lær og imitasjon av lær; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
sveper, seletøy og salmakervarer; halsbånd, snor og 
klær for dyr; bager; pengepung; lommebøker, 
reisemapper, dokumentmapper, etuier for nøkler, 
punger; dokumentkofferter; ryggsekker; 
garderobeposer; handlevesker; remmer laget av lær; 
bandolærremmer; lærbelter, bagasjebelter; 
spaserstokker; kartmapper; bånd for dyr eller kjæledyr; 
snorer laget av lær eller lærimitasjoner; 
sminkekofferter; munnkurver; skoleransler/skolevesker; 
lærstropper; kofferthåndtak; reisevesker; reisemapper; 
reisekister; paraplytrekk; håndtak for paraplyer; 
spaserstokkseter; bagasjebelter; strandvesker; 
dokumentmapper; bokser og etuier/kasser av lær eller 
kunstlær eller lærimitasjoner; håndvesker; lærstropper; 
fjellklatringsstokker; notemapper; handlenett; 
ryggsekker; skolevesker; verktøyvesker av lær eller 
lærimitasjoner [tomme]; reisevesker; jaktvesker; bager, 
konvolutter og punger for emballasje av lær; 
møbeldekker av lær eller lærimitasjoner; håndveske-
rammer; bærevesker og skulderbager for bæring av 
spedbarn; trillebager for handling; etuier for nøkler; 
sportsbager; klær for dyr; tarmer for pølsemakere; 
stropper og slyngeposer for å bære barn; bekledninger 
for dyr; bånd og sele for dyr og husdyr; veskeramme; 
visittkortholdere; ransler [skolesekker for barn]; gåseler 
for barn.   

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben eller perlemor; skjell; 
merskum; rav; luftputer; luftmadrasser; luftputer; 
perlegardiner for dekorasjon; sengeutstyr, ikke av 
metall; sengetøy [unntatt lintøy]; senger for 
husdyr/kjæledyr; kasser, ikke av metall; flaskelukkere; 
flaskestativ; korker for flasker; plastnøkkelkort, ikke 
kodet; kister; vinduroer; kleskroker; kleshengere; 
klesknagger; stumtjenere; beholdere, ikke av metall 
(lagring, transport); gardinholdere; gardinkroker; 
gardinskinner; gardinringer; gardinstenger; 
rullegardiner; gardinholdere og -snorer; puter; 
håndkledispensere; kurver og kasser for kjæledyr; 
seng, møbler, dørbeslag; broderrammer; vifter for 
personlig bruk [ikke elektriske]; statuer av tre, voks, 
gips eller plast; kaminskjermer; 
blomsterpottepidestaller; blomsterstativer [møbel]; 
hattestativer; høye stoler for babyer; husnumre, ikke av 
metall, ikke lysende; rugekasser for kjæledyr; 
registrerings-/navneskilt, ikke av metall; kartotekskap; 
gåstoler for småbarn; oppblåsbare reklamegjenstander; 
brevbokser/postkasser; magasinstativ; madrasser; 
beholdere av plast for innpakningsformål; puter; 
platehyller; registreringsskilt; oppslagstavler; 
verktøyhåndtak; datatastaturbrett; brett, ikke av metall; 
eggbrett av plast; plastbrett for lagring av matvarer; 
brett som er del av butikkdisplaymøbler; kurvvarer; 
fotografi- og bilderammer; dekorative kantremser av 
plast og/eller av tre til bruk med vindusbeslag; 
ornamenter og dekorasjoner for vinduer eller dører 
laget av eller utav plast, voks, tre, kork, rør, rotting, 

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og 
skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for 
disse materialer; forseglingsklips for bager; opplåsbare 
hodestøtter; dekorasjoner av plast for matvarer eller 
lunsjbokser; nøkkelskap; medisinskap; dørstoppere; 
lenestoler; kurver, ikke av metall; senger; benker 
[møbler]; bokser av tre eller plast; 
møbelsnekkerarbeider; skap/kabinett; trillebord for 
datamaskiner [møbler]; beholdere av tre eller plast; 
seter [møbler]; kasser for leketøy; korkpropper; 
garderobeposer for klær [lagring]; vugger; 
bambusforheng; dekkstoler for båtdekk; skrivebord; 
buffeter på hjul [møbler]; hodestøtter [møbler]; 
nøkkelbrett for opphenging av nøkler; bokhyller; 
garderobeskap; låser [andre enn elektriske], ikke av 
metall; utstillingsdukker og prøvedukker; hyller 
[møbler]; sagkrakker; skolemøbler; sitteplasser; sofaer; 
bord; tevogner; trillebord for datamaskiner [møbel]; 
paraplystativer; vugger; skap; oppslagstavler; ventiler 
for dreneringsrør av plast; sminkebord; taburetter; 
flisekurver; kroker for klær, ikke av metall; stiger av tre 
eller plast; avtagbart dekke for utslagsvasker; 
nummerskilt, ikke av metall; knagger og nagler (ikke av 
metall); lekegrinder for babyer; klore-/krafsestolper for 
katter; hyller; kunstverk, små figurer og statuetter og 
små dekorasjoner eller ornamenter av tre, kork, rør, 
rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall 
og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer 
for disse materialer, eller av voks, gips eller plast; 
flaskekapsler; innendørs persienner; innendørs 
persienner; stellematte; veggmonterte stellebord; låser, 
ikke av metall, for kjøretøyer; brett, ikke av metall; 
matter for lekegrind; dørvridere, ikke av metall;   
dørvridere av porselen; skohengere, ikke av metall; 
skoholdere, ikke av metall; avisstativer. 

  Klasse 21   Husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere; 
kammer og svamper; koster, utenom malerkoster; 
børstemakermaterialer; artikler for rengjøringsformål; 
ubearbeidet eller halvbearbeidet glass, unntatt 
bygningsglass; glasstøy, porselen og stengods; 
badekar for spedbarn [bærbart]; kurver for husbruk; 
krus; fuglebur; emulgeringsmaskiner for 
husholdningsbruk, ikke elektriske; strykebrett; 
støvelknekter; flaskeåpnere; flaskekorker av keramikk, 
porselen, glass, krystall, stengods, terakotta og 
porselen; flasker; boller; såpebokser; brødfjeler; spann; 
serveringsbrett; bur for kjæledyr; kakeformer; 
vaffelformer; lysslukkere; lysmansjetter; kandelabre; 
sukkertøydåser; etuier for kammer; kinesisk nips 
[porselen], porselenvarer; spisepinner; klesstativ; 
klesstrammere; kluter for rengjøring; glassbrikker; 
cocktail-vispere; kaffefilter, ikke elektriske; 
kaffekverner; kaffetraktere, ikke elektriske; 
kaffeserviser; kaffekanne; kammer, elektriske; kammer 
for dyr; sprøyteposer for dekorering av kaker; former for 
matlaging; gryter; matlagingsspyd; bærbare 
kjølebokser; matkjølingsenheter som inneholder 
varmevekslingsvæsker, for husholdningsformål; 
korketrekkere; kosmetikkredskaper; lokk for fat og 
tallerkener; potteskjulere for blomsterpotter; stengods; 
kopper; skjærebrett for kjøkken; karafler; frityrkokere, 
ikke elektriske; såpeholdere; såpedispensere; 
drikkeflasker, glass, trau, beholdere; tørkestativer for 
tøy; søppelspann; eggbeger; foringstrau; 
blomsterpotter; fluefangere; hansker for 
husholdningsbruk; beger; rivjern; ikke elektriske 
stekepanner; varmeisolerende beholdere; 
tåteflaskevarmere, ikke elektriske; blomsterstøtter; 
ragu-gryter, ikke elektrisk oppvarmet; isbøtter; former 
for isbiter; overtrekk for strykebrett; krukker; tekjeler, 
ikke elektriske; knivhvilere; roterende anretningsbrett 
(Lazy Susan); likørserviser; lunsjbokser; holdere for 
menykart; feltkokekar; blandeskjeer; koster med 
frynser; serviettholdere; serviettringer; spredere for 
vanningskanner; svamper for rengjøring; kakeformer, 
stekepanner; tallerkener av papir; deigkuttere; 
pepperkverner; brennere for parfyme, aromater, 
essensielle oljer og dufter; parfymespredere; 
parfymeforstøvere; piknikkurver; sparegriser; lokk for 
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panner; potter; autoklaver; søppelspann; saltkar; 
pepperbøsser; kasseroller; underskåler; feiebrett for 
bord; svamper for rengjøring; barberkoster; 
skjortestrekkinnretninger; skobørster; skohorn; former 
(holdere) for sko; sil; røkabsorberende materiell for 
husholdningsbruk; såpeholdere; suppeterrin; 
kryddersett; svampeholdere; svamper for 
husholdningsbruk; holdere for barberkoster; statuer av 
porselen, terrakotta eller glass; statuetter av porselen, 
terrakotta eller glass; dørslag; sprøyter for vanning av 
blomster og planter; servise; pokaler; teegg; bånd/er; 
teserviser; tekanner; toalettbørster; toalettmapper; 
toalettrullholder; toalettsvamper; holdere for hygienisk 
papir og toalettpapir; toalettredskaper; tannbørster; 
tannbørster, elektriske; holdere for tannstikkere; 
tannstikkere; håndkleholdere; søppelspann; strøbrett; 
brett for husbruk; brett for husbruk; fatunderlag 
(bordredskap); buksepressere; buksetrekkinnretninger; 
termosflasker; toalettmapper; vaser; vaffel- og 
pannekakejern, ikke elektriske; matlaging- og bakejern, 
ikke elektriske; vaskebrett; vaskebaljer; 
vanningskanner; vanningsredskaper; boneapparater; 
kunstverk, av porselen, terrakotta eller glass; 
dekorative pyntgjenstander for vinduer eller dører laget 
av/fra keramikk, porselen, glass, krystall, stengods, 
terrakotta eller porselen; bokser og esker for mat; 
musefeller; tanntråd; stropper for lunsjbokser og 
husholdning- eller kjøkkenbeholdere; beholdere for 
aromater og dufter; kjøleflasker; bokser av glass; 
feiekoster; børstebindervarer; smørkrukker; 
smørklokker; kokekjeler; rengjøringsredskaper 
[hånddrevne]; klesklyper; bærbare kjølebokser, ikke 
elektriske; kakebokser; kokeredskaper, ikke elektriske; 
øyenbrynbørster; skobørster; langpanner; trakter 
(husholdning); gartnerhansker; glassflasker 
[beholdere]; termosflasker; pudderkvaster; bøsser; 
tesiler, ikke av edelt metall; multi-funksjonelt fôr og 
laken til hushold- og kjøkkenformål; visper, visper, ikke 
elektriske; kar for laging av is og sorbet; 
småkakeformer; flakonger; flakongstativ; støvkluter; 
håndmiksere; pudderåser; bokser for piller eller 
tabletter; bokomslag av tre eller plast; stativ for 
tannbørster; holdere for tanntråd; husholdning og 
kjøkkenutstyr; kaffeservise; kaffekanner, ikke 
elektriske; kjøkkenbeholdere; servise, annet enn kniver, 
gafler og skjeer; etuier og bokser for husbruk; 
pilleetuier [treverk, plast]; sminkefjerningsapparater; 
sugerør; luktfjerningsapparater for personlig bruk; 
papirkurver; skåler; ølkrus; varmeisolerende beholdere; 
varmeisolerende drikkebeholdere; akvarium 
(innendørs); varmehetter for tekanner; elektriske 
tiltreknings- og utryddelsesanordninger for insekter; 
kosmetiske spatler, flaskeåpnere; nøtteknekkere; 
sukkertenger; isklyper; kakespader; vinøser; stativ for 
kopper. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; forklær; strandtøy; badetøy, 
badedrakter; sportstøy; vanntette klær; hansker; votter; 
belter [bekledning]; klær til barn, menn og kvinner; 
babyklær; babybleier av tekstiler; smekker, ikke av 
papir; undertøy; nattøy og pyjamaser; badekåper; 
bukseseler; hatter; luer; alpeluer; solskjermer; 
sjømannsluer; badehetter og dusjhetter; muffer; 
øreklokker; halstørklær, slips, krager, sløyfer; sokker og 
strømper, strømpebukser; hofteholdere; sokke-, 
strømpe- og strømpebukseseler; sko, sportssko; tøfler; 
strandsko; karnevalkostymer; arbeidsermer; tørkler; 
bandanas [halstørkle]; badesandaler; badetøfler; 
skistøvler; støvler; seler for klær (bukseseler); 
brystholdere; benklær; korsett; kåper; mansjetter; 
pelsstolaer; hodeplagg [bekledning]; hode-/pannebånd 
[klær]; jakker [bekledning]; gensere [bekledning]; 
jumpere (skjortefronter); strikkevarer [bekledning]; 
ytterklær; ytterfrakker; bukser; parkaser; pullovere; 
sandaler; skjerf; sjal; skjorter; kiler [undertøy]; 
serker/lerretsbluser/kitler; gamasjer; sportsstøvler; 
sportsgensere; dresser; badedrakter; T-skjorter; 
bukser; undertøy; uniformer; vester; våtdrakter for 
vannski; mansjetter (håndleddbånd); dameundertøy; 
gymnastikksko; trøyer; gymnastikk-klær; skulderskjerf; 

klær for syklister; sovemasker.   
  Klasse 28   Leker, spill og leketøy; videospillapparater; dokker; 

plysjleker; teddybjørner; lekefigurer og leketøysett; 
gymnastikk- og sportsartikler; baller, gummiballer og 
ballonger; festdekorasjoner og -pynt; 
juletredekorasjoner og -pynt; fest- og selskapsartikler; 
lekekjøretøy; elektriske kjøretøy (leker); surfebrett; 
snøbrett; in-line skøyter; (is)-skøyter; rullebrett 
(skateboard); beskyttere eller vern for sport og spill; 
luftpistoler (leker); backgammon-spill; baller for spill; 
juletreklokker; billiardballer; billiardbord; byggeklosser 
[leker]; brettspill; kinaputt-bonbonger (smellbonbonger); 
skøøytestøvler med skøyter; bowlingapparater og -
maskiner; byggesett [leketøy]; lysholdere for juletrær; 
dambrett; damspill; sjakkspill; sjakkbrett; juletrær av 
syntetiske materialer; juletrestativ; trylleapparater; 
gresshopper [lekefyrverkeri]; terningbegere; dart; 
terninger; dukkesenger; dukkeklær; dukkehus; 
dukkerom; domino; dambrett; damspill; manualer; 
albuebeskyttelser [sportsartikler]; mosjonsapparater 
[rørvalser]; forlystelses-rideapparater; tåteflasker for 
dukker; fiskekroker; fiskeredskaper; svømmeføtter; 
fiskedupper; sendeplater (frisbees) (leker); automatiske 
spill; balltre for spill; apparater for spill; 
videospillmaskiner; portable spillmaskiner; 
spillehallmaskiner; golfbager; golfkøller; golfhansker; 
hansker for spill og sport; narreleker; dragesneller; 
drager; knebeskyttere [sportsartikler]; mah-jong; 
klinkekuler; marionetter; teatermasker; lekemasker; 
uroer [leker]; modell-kjøretøyer i skala; 
kotillongjenstander; beskyttelser [deler av 
sportsdresser]; selskapsspill; fenghetter [leker]; 
lekepistoler; spillballer; dukker; tennisracketer; rangler 
[leketøy]; ringspill; gyngehester; rulleskøyter; seilbrett; 
ski; sleder/kjelker [sportsartikler];  kjelker [leketøy]; 
såpebobler [leketøy]; snurrebasser [leker]; springbrett 
[sportsartikler]; stasjonære treningssykler; 
svømmebassenger [lekeartikler]; svømmeføtter; 
husker; bord til bordtennis; leker til husdyr; vannski; 
lekeartikler til svømming, vannspill, sport og aktiviteter; 
strandballer; fornøyelsesmaskiner, automatiske og 
myntstyrte; vesker spesielt laget for ski og surfebrett; 
bingokort; sommerfuglnett; spillkort; konfetti; in-line 
rulleskøyter; puslespill; kaleidoskoper; seilbrettmaster; 
håver for sportsfiskere; radio-kontrollerte 
lekekjøretøyer; ruletthjul; snøkuler; truger; japanske 
spillkort; svømmevester; svømmebelter; svømmeringer; 
flytegjenstander for svømming; flyteenheter for 
svømming; svømmeringer; festhatter av papir; 
apparater for kroppsoppbygging; sjetonger for spill; 
skrapelodd; modellbyggesett; pachinkos; enarmede 
banditter [spillmaskiner]; lekeroboter; droner [leketøy]; 
beskyttelsesfilm tilpasset bruk med elektroniske 
bærbare spill; joysticker for videospill. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; 
mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditovarer, konfektyrer, spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; 
krydderier; is; kjeks; kakepulver; spiselige 
kakedekorasjoner; smakstilsetninger for kaker; 
riskaker; slikkerier og godterier; sjokolade; 
sjokoladedrikker med melk; sjokoladebaserte drikker; 
sjokoladebasert smørepålegg; konfektyrer for 
juletrepynt; kakaodrikker med melk; kakaoprodukter; 
kakaobaserte drikker; kaffedrikker; 
kaffesmakstilsetninger; blandinger og preparater til bruk 
som kaffeerstatninger; kaffebaserte drikker; småkaker; 
popcorn; cornflakes; iskrem; karri; vaniljesaus; kornflak; 
smakstilsetninger, andre enn eteriske oljer; konfektis; 
fruktgeleer; pepperkaker; sirup; infusjon, ikke-
medisinsk; ketchup; lakris; drops/pastiller; kjøttpaier; 
mørningspreparater for kjøtt til husholdningsbruk; 
pannekaker; pastiller; butterdeiger; patéer; pepper; 
pizzaer; puddinger; ravioli; bidronninggelé for 
mennesker; sukker; wasabipasta; soyasaus; pasta, 
nudler og makaroni (vermicelli); udon (japansk form for 
nudler); sushi; vanilje; vafler; frossen yoghurt; 
saltstenger; hvetebasert snacks; snacksmikser som 
består av kjeks, saltstenger eller poppet popkorn; 
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mandelkonfektyrer; aromatiske preparater for mat; 
bindemidler for iskrem (spiseis); brødruller; boller; 
kaker; karameller (godteri); tyggegummi, ikke for 
medisinske formål; kornmåltider; kjeks; spiselig is; 
melassesirup; is, naturlig eller kunstig; makaroni; 
marsipan; majones; havremel; pepper (krydder); paier; 
relish [kryddersaus]; kavring; kokesalt; smørbrød; 
tomatsaus; krydder; sorbeter (is); spaghetti; sukkertøy 
(godteri); terter; hvetemel; salatdressinger; kjøttkrafter; 
pastasaus; nudlebaserte retter; kornbasert snacks; 
risbasert snacks; cornflakes; maismel; maismel; 
havreflak; druesukker til matlagingsformål; 
proteinbarer; måltid; dessertmousse; næringsmidler 
basert på havre; soyabønnepasta (smakstilsetning); te-
baserte drikker; konserverte kjøkkenurter 
(krydderblanding); gluten til matlagingsformål; 
fruktsauser; bearbeidede frø som smakstilsetning; 
ramen [japansk nudelrett]; ost-snacks.   

  Klasse 32   Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann og ikke-
alkoholholdige drinker og drikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; grønnsakdrinker og grønnsakjuicer; saft, 
konsentrater og andre preparater for fremstilling av 
drikker; isotoniske drikker; fruktnektar [ikke-
alkoholholdige]; pastiller for skumming/brusing av 
drikker; pulver for kullsyreholdige drikker; sodavann; 
saft for fremstilling av drikker; bordvann; vann [drikke-]; 
mysedrikker; alkoholfrie drikker; cocktail [ikke-
alkoholholdige]; aperitifer [ikke-alkoholholdige]; 
mineralvann; ikke alkoholholdige honningbaserte 
drikker; smoothies; sorbet [drikker]; aloe vera drikker 
[ikke alkoholholdige]; tomatsaft [drikker].  

  Klasse 41   Underholdning; underholdningsvirksomhet; 
fornøyelsesparker, temaparker; fornøyelseshaller; 
utdannelsestjenester; organisering, produksjon og 
presentasjon av show, konserter, live-opptredener, 
teaterforestillinger, utstillinger, sportskonkurranser, 
sports- og kulturelle aktiviteter; musikkhaller; kino; 
tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med kinoer; 
kabaretvirksomhet; tilveiebringelse av tjenester i 
forbindelse med filmstudioer; diskotektjenester; 
klubbtjenester; utgivelser av bøker, tekster, magasiner, 
aviser og tidsskrifter; bibliotektjenester; fremskaffelse 
av fasiliteter for underholdning, utstillinger, konserter, 
show, fremføringer, sport, spill, rekreasjon og kulturelle 
aktiviteter; helseklubbtjenester; ferieleirtjenester; 
fremskaffelse av informasjon relatert til utdannelse, 
underholdning, fornøyelsesvirksomhet, rekreasjon, 
sport og kultur; fjernsyns- og radiounderholdning; 
produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; film- og 
videoproduksjon; utleie av kinofilmer, filmer, videobånd, 
laserdisketter, videodisketter og DVD-disketter; utleie 
av lydinnspillinger; utleie av show og scenekulisser; 
barnehager, klubber og salonger installert med audio- 
og visuell apparat med karaokeenheter; spillerom og -
stuer; arrangering av skjønnhetskonkurranser; sirkus; 
korrespondansekurs; underholdertjenester; 
organisering av utstillinger for kultur- eller 
utdannelsesformål; hasardspill; gymnastikkinstruksjon; 
fremskaffelse av museumsfasiliteter [presentasjon, 
utstillinger]; betjening av lotterier; orkestertjenester; 
selskapsplanlegging [underholdning]; 
tekstforfattertjenester; teaterproduksjoner; 
tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med 
zoologiske hager; elektronisk setting (for trykking); 
spilletjenester fremskaffet online [fra et datanettverk]; 
tolking /oversettelse [tegnspråk]; yrkesveiledning 
[utdannelses- eller opplæringsrådgivning]; mikrofilming; 
musikkomposisjontjenester; nattklubber; fotografering; 
videobånd-filmproduksjon; fremskaffelse av 
karaoketjenester; fremskaffelse av online elektroniske 
publikasjoner [ikke nedlastbare]; publisering av 
elektroniske bøker og journaler on-line; 
videobåndinnspilling; tjenesteytelser i forbindelse med 
bowlingbaner; tilveiebringelse av treningsfasiliteter 
innen baseball; tilveiebringelse av innendørs 
baseballfelt; tjenesteytelser i forbindelse med 
gjerdespillstadion eller kupler for baseball (spill); online 
filmfremvisning; underholdningstjenester, nemlig å  tilby 
interaktive elektroniske spill via datanettverk; tilby 

midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; 
helseklubber [helse og trening]; filmproduksjon, annet 
enn reklamefilmer; kinopresentasjoner; formidling av 
utdanningsinformasjon; underholdningsinformasjon; 
spilltjenester levert online fra et datanettverk; utleie av 
spillutstyr og -apparater; tilby golffasiliteter; tilby online 
elektroniske publikasjoner, ikke-nedlastbare; 
publikasjon av tekster, annet enn publisitetstekster; 
tilby rekreasjonsfasiliteter; rekreasjonsinformasjon; 
utleie av utstyr for bilde og lyd; utleie av videokamera; 
utleie av kino-filmer; utleie av lysanlegg for 
teateroppsett eller fjernsynsstudio; utleie av 
kinematografiske filmer; utleie av filmprosjektorer og 
tilbehør dertil; utleie av radio- og fjernsynssett; utleie av 
sceneutstyr; utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøy; 
utleie av idrettsplasser; utleie av stadiumsfasiliteter; 
utleie av sceneoppsett; utleie av videokamera; utleie av 
videospillere; utleie av videobånd; utleie av leker; 
dyretrening; praktisk trening [demonstrasjon]; 
oversetting; arrangere og lede praktiske seminarer 
[trening]; underholdningstjeneste, nemlig å tilby lyd- og 
videomaterialer, bilder, fjernsynsprogrammer og filmer 
via et online datanettverk; tilby bilder, lyd og video via 
online nettverk; tilby informasjon om karakterer; tilby 
online musikk, ikke-nedlastbar; tilby online videoer, ikke 
nedlastbare; tilby filmer, ikke nedlastbare, via video-on-
demand overføringstjenester; tilby 
fjernsynsprogrammer, ikke nedlastbare, via video-on-
demand overføringstjenester.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; tilsyn og arkitekturkonsultasjoner; 
arkitekturkonsultasjoner; programmering for 
datamaskiner; vedlikehold av dataprogrammer; 
plantegning vedrørende bygging; konsultasjon i 
miljøvern; industriell design; interiørarkitektur; 
emballasjedesign; motedesigntjenester; grafisk 
formgiving; værmeldingstjenester; leasing av 
programvare; byplanlegging; kopiering av 
dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; 
installasjon av dataprogrammer; rådgivning innenfor 
datamaskinvarer (hardware); konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; opprettelse 
og vedlikehold av websider for andre; konvertering av 
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; 
webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; 
nettskytjenester; utleie av datamaskiner, 
konsulenttjenester innen dataprogramering; 
analysering av datasystemer; design av 
computersystemer; rådgivningstjenester innen IT; 
digitaliserig av dokumenter [skanning]; 
rådgivningstjenester innen IT; fremskaffelse av 
informasjon om computerteknologi og programmering 
via en webside; softwaretjenester [SaaS]; rådgivning 
ved design av websider; interiørdesigntjenester; 
datateknologi og teknologitjenester for sikring av data 
og personlig og finansiell informasjon og for 
gjenkjenning av uautorisert tilgang til data og 
informasjon.  

  Klasse 43   Fremskaffelse av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranter, kaféer, kafeteriaer, barer, 
mat-/spisehaller, kantiner, catering-tjenester; 
selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; cocktail-
salonger; fremskaffelse av informasjon relatert til slikt, 
og til mat og drikke; anskaffelse og reservering av 
midlertidig innlosjering og overnattingsfasiliteter, 
hoteller, moteller, pensjonater og anskaffelse av 
informasjon hertil; tjenester relatert til reservasjon av 
hotellrom av reisebyråer eller meglere; ferieleire; 
tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger; 
restauranter, kaféer, kafeteriaer, barer, mat-
/spisehaller, kantiner og salonger installert med audio- 
og visuelle apparater med karaokeutstyr; barnehager; 
barnehager; turisthjem; bartjenester; arrangering av 
mat og drikke til bryllupsmottakelser; arrangering av 
bryllupsmottakelser; utleie av elektriske toastere, 
mikrobølgeovner, varmeplater, apparater og enheter for 
å forberede mat og drikke; dyrepensjonater; drift av 
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campingplasser; utleie av stoler, bord, dekketøy, glass; 
utleie av kokeapparater; utleie av vanndispensere; 
utleie av møterom; utleie av værelser; utleie av telt; 
utleie av transportable bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300248 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.18, US, 87/649,809 
(210) Søknadsnr.: 201715352 
(220) Inndato: 2017.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exposition Park Holdings, Floor 4, Willow House, 
Cricket Square, KY-KY1-9010 GRAND CAYMAN, 
Cayman-øyene 

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

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

  Klasse 35   Tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøp og 
salg av virtuelle gjenstander med andre brukere; online 
handelstjenester der brukere sender forespørsler om 
virtuelle gjenstander og forhandler transaksjoner via 
internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300249 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2017.10.26, US, 87/661,694 
(210) Søknadsnr.: 201805504 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nevro Corp., 1800 Bridge Parkway, US-CA94065 

REDWOOD, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Medisinsk utstyr, nemlig elektrisk 

nervestimulatorutstyr for smertebehandling; medisinsk 
utstyr for bruk på vev og nervevev for modulering av 
nevrologiske signaler; utstyr for elektrisk 
nervestimulering behandling for smertebehandling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300250 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811220 
(220) Inndato: 2018.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JOBB KOBLER AS, Bølerskogen 24, 0691 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Informasjonstjenester vedrørende jobb- og 
karrieremuligheter; arbeidsformidling; rådgivning 
vedrørende reklamestrategi; markedsføring av 
arrangementer; markedsføring; markedsføring av 
produkter; økonomisk planlegging; annonse- og 
reklamevirksomhet; annonsering på Internett for andre; 
annonseringstjenester for andre; online annonsering; 
online annonserings- og markedsføringstjenester; 
annonserings- og publiseringstjenester via tv, radio 
eller post; annonsering via mobilnettverk; annonsering 
vedrørende transport- og leveringstjenester; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
salgsfremmende markedsføring; direkte markedsføring; 
annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
design av markedsføringsmateriale; auksjonssalg; 
online auksjonstjenester; auksjonstjenester på 
Internett; auksjons- og omvendte auksjonstjenester; 
reklameformidling; reklamebyråer; reklameoppslag. 

  Klasse 39   Organisering av turer. 
  Klasse 41   Oversettelsesvirksomhet; tolke- og 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300251 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.14, EM, 017470428 
(210) Søknadsnr.: 201805505 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 
2, DK-1609 KØBENHAVN V, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 

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

  Klasse 9   Software, herunder softwareredskaper til 
kontraktstyring; innspilte data og informasjonsmedier, 
herunder i forbindelse med kontraktstyring; elektroniske 
publikasjoner, herunder i forbindelse med styring av 
kontrakter; software, herunder i forbindelse med 
kontraktstyring; innspilt innhold, herunder i forbindelse 
med styring av kontrakter; datalagringsutstyr og 
forhåndsinnspilte databærere, herunder i forbindelse 
med styring av kontrakter. 

  Klasse 16   Trykksaker, herunder i forbindelse med styring av 
kontrakter; instruksjons- og undervisningsmateriale 
(ikke apparater), herunder i forbindelse med styring av 
kontrakter. 

  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse, herunder i forbindelse 
med kontraktstyring; informasjon vedrørende 
forretningsvirksomhet og rådgivning vedrørende 
forretningsledelse, herunder i forbindelse med 
kontraktstyring; forretningsorganisasjon, herunder 
organisasjon av medarbeiderroller i forbindelse med 
kontraktstyring; forretningsadministrasjon, herunder 
styring av kontrakter; forretningsvirksomhet, herunder 
styring av kontrakter; kommersiell bistand ved 
forretningsvirksomhet for andre, herunder i forbindelse 
med kontraktstyring; forretningsbistand i forbindelse 
med styring av kontrakter; utvikling av verktøy til 
forretningsledelse, herunder rammer for 
kontraktstyring; assistanse til virksomheter ved 
tilveiebringelse av rammer for kontraktstyring; 
administrasjon av forretningsprosjekter, herunder 
styring av kontrakter i den forbindelse; administrativ 
styring av kontrakter; bistand og rådgivning i 
forbindelse med ovennevnte tjenesteytelser. 

  Klasse 41   Online publisering av elektroniske bøker og 
tidsskrifter, herunder innen kontraktstyring; 
tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner, herunder 
innen kontraktstyring; offentliggjøring og utgivelse av 

trykket materiale, særlig av bøker, trykksaker, 
tidsskrifter og av elektroniske informasjonsbærere, 
herunder innen kontraktstyring; organisering, 
arrangering og ledelse av seminarer, foredrag, 
symposier, supplerende undervisning og vitenskapelige 
arrangementer, herunder innen kontraktstyring; 
utdannelse, undervisning og supplerende undervisning, 
herunder innen kontraktstyring; utvikling av 
undervisningsmateriale, herunder innen kontraktstyring.

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt 
forskning og design i den forbindelse, herunder 
tilveiebringelse av tekniske løsninger for 
kontraktstyring; design og utvikling av computer 
hardware og computer software, herunder i forbindelse 
med rammer for kontraktstyring; vertsvirksomhet og 
software som tjenesteytelse, herunder innen 
kontraktstyring; tilveiebringelse av software til styring av 
kontrakter; utleie av computerprogrammer, herunder 
software til kontraktstyring; hosting av software til 
kontraktstyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
web-basert software, herunder software til styring av 
kontrakter; styring av IT-prosjekter, herunder styring av 
kontrakter i den forbindelse; bistand og rådgivning i 
forbindelse med forannevnte tjenesteytelser. 

  Klasse 45   Juridisk bistand og rådgivning, herunder i forbindelse 
med styring av kontrakter; lisensiering av computer 
software (juridisk bistand), herunder lisensiering av 
software til styring av kontrakter; tilveiebringelse av 
juridisk informasjon, herunder innen kontraktstyring; 
juridisk bistand ved utarbeidelse av kontrakter; juridisk 
bistand i forbindelse med styring av kontrakter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300252 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811264 
(220) Inndato: 2018.08.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEU NORWAY AS, Sundeveien 23A, 4049 

HAFRSFJORD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær; caps. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300253 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201804401 
(220) Inndato: 2018.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JUUL Labs, Inc., 560 20th Street, Building 104, US-CA 

94107 SAN FRANCISCO, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbar software for mobile enheter til bruk med en 

oral fordamper (vaporizer) til røykeformål, nemlig, 
software for å fjernstyre justering og lagring av 
fordampertemperaturinnstillinger og oppdatering av 
fordamperfastvare (vaporizer firmware); tilbehør til 
elektriske fordampere for fordamping av urte- og 
plantemateriale for husholdningsformål, nemlig deksler, 
ladebokser, adaptere og strømledninger; batterier og 
elektriske akkumulatorer for elektriske og elektroniske 
sigaretter; batteriladere til bruk med elektriske og 
elektroniske sigaretter; USB-ladere til elektriske og 
elektroniske sigaretter; billadere for elektriske og 
elektroniske sigaretter; elektroniske enheter og 
apparater til lading og frakting av elektriske og 
elektroniske sigaretter. 

  Klasse 11   Elektriske fordampere for fordamping av urte- og 
plantemateriale for husholdningsformål. 

  Klasse 34   Nikotinbasert væske, nemlig flytende nikotin brukt til å 
etterfylle elektroniske sigaretter; patroner fylt med 
flytende nikotin til elektroniske sigaretter; 
etterfyllingsvæske til elektroniske sigaretter, nemlig 
kjemiske smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter; kjemiske smakstilsetninger i 
flytende form og tobakkssubstitutter i flytende form for 
annet enn medisinsk bruk; patroner fylt med kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter; elektroniske sigaretter; 
elektroniske fordampere for røyking, nemlig 
elektroniske sigaretter; tobakkssubstitutter i flytende 
form for annet enn medisinsk bruk til bruk med 
elektroniske sigaretter; etterfyllingspatroner, solgt 
tomme, til bruk med elektroniske sigaretter; elektriske 
fordampere, nemlig røykløse fordamperpiper for opptak 
og inhalering av tobakk og annet urtemateriale; 
elektriske fordampere til fordamping av tobakk; 
bearbeidede tobakkskapsler (tobacco pads); 
pipetobakk, nemlig tobakk til bruk i elektriske 
fordampere; tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet; 
røyketobakk, pipetobakk, rulletobakk, snus; tobakk 
solgt i kapsler (pods); røykerartikler til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig etuier for elektroniske 
sigaretter og for tilbehør til elektroniske sigaretter, og 
bokser for elektroniske sigaretter og for tilbehør til 
elektroniske sigaretter; komponenter til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig forstøvere (atomisers, 
cartomisers og clearomisers) for tobakkssubstitutter; 
elektriske spoler solgt som komponenter til elektriske 
og elektroniske sigaretter og elektroniske 
røykeinnretninger. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester for elektriske fordampere og 
tilhørende forbrukerelektronikk, nedlastbar software for 
nedlastbar software for mobile enheter til bruk med en 
oral fordamper (vaporizer) til røykeformål, nikotinbasert 
væske, nemlig flytende nikotin brukt til å etterfylle 
elektroniske sigaretter, patroner fylt med flytende 

nikotin til elektroniske sigaretter, etterfyllingsvæske til 
elektroniske sigaretter, nemlig kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter, kjemiske smakstilsetninger i 
flytende form og tobakkssubstitutter i flytende form for 
annet enn medisinsk bruk, patroner fylt med kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter, elektroniske sigaretter, 
elektroniske fordampere for røyking, nemlig 
elektroniske sigaretter, tobakkssubstitutter i flytende 
form for annet enn medisinsk bruk til bruk med 
elektroniske sigaretter, etterfyllingspatroner, solgt 
tomme, til bruk med elektroniske sigaretter, elektriske 
fordampere, nemlig røykløse fordamperpiper for opptak 
og inhalering av tobakk og annet urtemateriale, 
elektriske fordampere til fordamping av tobakk, 
bearbeidede tobakkskapsler (tobacco pads), 
pipetobakk, nemlig tobakk til bruk i elektriske 
fordampere, tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet, 
røyketobakk, pipetobakk, rulletobakk, snus, tobakk 
solgt i kapsler (pods), røykerartikler til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig etuier for elektroniske 
sigaretter og for tilbehør til elektroniske sigaretter, og 
bokser for elektroniske sigaretter og for tilbehør til 
elektroniske sigaretter, komponenter til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig forstøvere (atomisers, 
cartomisers og clearomisers) for tobakkssubstitutter, 
elektriske spoler solgt som komponenter til elektriske 
og elektroniske sigaretter og elektroniske 
røykeinnretninger, og demonstrasjon av produkter 
relatert til disse; fremskaffelse av forbrukerinformasjon 
relatert til elektriske fordampere og tilhørende 
forbrukerelektronikk, nedlastbar software for nedlastbar 
software for mobile enheter til bruk med en oral 
fordamper (vaporizer) til røykeformål, nikotinbasert 
væske, nemlig flytende nikotin brukt til å etterfylle 
elektroniske sigaretter, patroner fylt med flytende 
nikotin til elektroniske sigaretter, etterfyllingsvæske til 
elektroniske sigaretter, nemlig kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter, kjemiske smakstilsetninger i 
flytende form og tobakkssubstitutter i flytende form for 
annet enn medisinsk bruk, patroner fylt med kjemiske 
smakstilsetninger i flytende form til bruk med 
elektroniske sigaretter, elektroniske sigaretter, 
elektroniske fordampere for røyking, nemlig 
elektroniske sigaretter, tobakkssubstitutter i flytende 
form for annet enn medisinsk bruk til bruk med 
elektroniske sigaretter, etterfyllingspatroner, solgt 
tomme, til bruk med elektroniske sigaretter, elektriske 
fordampere, nemlig røykløse fordamperpiper for opptak 
og inhalering av tobakk og annet urtemateriale, 
elektriske fordampere til fordamping av tobakk, 
bearbeidede tobakkskapsler (tobacco pads), 
pipetobakk, nemlig tobakk til bruk i elektriske 
fordampere, tobakk, både bearbeidet og ubearbeidet, 
røyketobakk, pipetobakk, rulletobakk, snus, tobakk 
solgt i kapsler (pods), røykerartikler til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig etuier for elektroniske 
sigaretter og for tilbehør til elektroniske sigaretter, og 
bokser for elektroniske sigaretter og for tilbehør til 
elektroniske sigaretter, komponenter til elektriske og 
elektroniske sigaretter, nemlig forstøvere (atomisers, 
cartomisers og clearomisers) for tobakkssubstitutter, 
elektriske spoler solgt som komponenter til elektriske 
og elektroniske sigaretter og elektroniske 
røykeinnretninger, og demonstrasjon av produkter 
relatert til disse. 

  Klasse 37   Vedlikehold, installasjon og reparasjon av elektriske 
fordampere og relatert forbrukerelektronikk.  

  Klasse 42   Feilsøking i form av diagnostisering av problemer med 
forbrukerelektronikk, nemlig elektriske fordampere, 
fordampersoftware og –periferiutstyr og tilhørende 
forbrukerelektronikk; rådgivning vedrørende 
diagnostisering av problemer med forbrukerelektronikk, 
nemlig elektriske fordampere, fordampersoftware og –
periferiutstyr og tilhørende forbrukerelektronikk; 
vedlikehold, installasjon og reparasjon av software. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 300254 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811265 
(220) Inndato: 2018.08.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRISTIAN MIKALSEN, Galnåsmyra 41B, 8022 BODØ, 
Norge 

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

klær for gutter; klær for damer; klær, fottøy, hodeplagg; 
klær, skotøy, hodeplagg; klær for menn, damer og 
barn; belter laget av tekstil [klær]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300255 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201804410 
(220) Inndato: 2018.04.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 1 MORE INC., Tianliao Building 1403, Tianliao 

Industrial Area A, Taoyuan Street, Nanshan District, 
CN-SHENZHEN, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kodete identifikasjonsarmbånd, magnetiske; bærbare 
aktivitetsmålere; brikker [integrerte kretser]; skrittellere 
[pedometer]; smartklokker (databehandling); deksler for 
smarttelefoner; øretelefoner; hodetelefoner; 
høyttalerkasser; elektriske batterier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300256 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2018.01.22, EM, 017717109 
(210) Søknadsnr.: 201805477 
(220) Inndato: 2018.04.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cloetta Sverige AB, Brogatan 7, SE-20542 MALMÖ, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE-
20320 MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Preparerte nøtter; tørkede frukter og grønnsaker. 
  Klasse 31   Nøtter (frukter). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300257 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811267 
(220) Inndato: 2018.08.28 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SIRI IRENE BELLING SØTT OG SÅNT, Fagerhaug, 

7105 STADSBYGD, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Sjokoladeprodukter; kaker; makroner [bakverk]. 
  Klasse 43   Catering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300258 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201811824 
(220) Inndato: 2018.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRØKKERIET AS, Kongsveien 84, 1177 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Ryggsekker med hjul; bager; bager for sport; 
ryggsekker. 

  Klasse 25   Klær; hettegensere; t-skjorter; caps; bukser; 
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langermete T-skjorter; luer; shortser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300259 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805563 
(220) Inndato: 2018.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BURRIS COMPANY, INC., 1015 39th Avenue, US-

CO80634 GREELEY, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Kikkerter; kikkertsikter for pistoler; optiske linsesikter; 

optiske eller teleskopiske linsesikter: kikkertsikter for 
rifler; tubekikkerter (spotting scopes). 

  Klasse 13   Våpentillegg (firearm attachment), nemlig fester for å 
montere tilbehør på skytevåpen; våpentillegg, nemlig 
fester for å montere pistolsikter på skytevåpen; 
våpentillegg, nemlig fester for å montere teleskopiske 
sikter på skytevåpen; pistolfester; pistolsikter til 
skytevåpen; riflefester; kikkertsikteringer for rifler; 
siktebeskyttere for skytevåpen; sikter, nemlig åpne 
sikter for bruk på skytevåpen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300260 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(300) Søknadsprioritet 2018.04.20, US, 87/885,691 
(210) Søknadsnr.: 201805234 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ChemoCentryx, Inc., 850 Maude Avenue, US-CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske produkter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 300261 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(210) Søknadsnr.: 201805227 
(220) Inndato: 2018.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Fibe AB, Kraftvägen 36, SE-19637 KUNGSÄNGEN, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Håndbetjente isbor brukt for isfiske; Spader. 
  Klasse 22   Telt. 
  Klasse 28   Esker for fluer [fiskeartikler]; Fiskefortommere; 

Fiskesluker; Fiskespinnere; Fiskeagn; Fortom for 
fisking: Fiskeagn, kunstige;  Flottører for fiske; 
Fiskekroker; Fiskestangholdere; Lokkemiddel for jakt 
eller fiske; Fiskeredskaper; Fiskelodd; Kunstige makker 
for fisking; Nappindikator [fiskeutstyr]; Fiskestenger; 
Håndholdte fiskenett; Fiskeruser; Esker for spinnere 
[fiskeartikler]; Fiskestangetuier; Fiskestanghåndtak; 
Esker for fiskekroker; Fiskesneller; Teiner [fiskeutstyr]; 
Fiskehåver; Fiskehansker; Nappsensor [fiskeutstyr]; 
Luktagn for jakt og fiske; Fiskesnører.  

  Klasse 31   Fiskeagn [levende]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300262 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201804953 
(220) Inndato: 2018.04.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Arcor S.A.I.C., Av. Fulvio Pagani 487, AR-ARROYITO, 

PROVINCE OF CORDOBA, Argentina 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sjokolade, bakverk fylt med søtt fyll og vaffelkjeks 

(wafers). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300263 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805506 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

(554) Merket er et tre-dimensjonal 
(730) Innehaver: 

 Nemiroff Intellectual Property Establishment, Städtle 
31, LI-9490 VADUZ, Liechtenstein 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300264 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805566 
(220) Inndato: 2018.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Elements Production AS, Ulvenvegen 344, 5217 

HAGAVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Industrielle oljer og fett, voks; smøremidler; 

støvabsorberende, fuktende og bindende 
sammensetninger; brensel og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys. 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse, malmer; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små 
gjenstander av metall (isenkramvarer); beholdere for 
komprimert gass eller flytende luft, av metall; beholdere 
for flytende drivstoffer av metall; beholdere av metall. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper, manuelt drevne; 
knivsmedvarer, bestikk; sidevåpen, unntatt skytevåpen; 
spisebestikk [kniver, gafler, skjeer]. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; stormkjøkken 
(kokeapparat); Kokeapparater og –installasjoner; 
multikokeapparater; gasskomfyrer/gassovner; 
gassbrennere; gassgriller. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
artikler til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og 
keramikk; kokekar og gryter, ikke elektriske; serviser; 
drikkekopper, ikke av edelt metall; termosflasker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300265 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805812 
(220) Inndato: 2018.04.30 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KANNESTEIN AS, Schous Plass 1, 0552 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 
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(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 300266 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2017.11.01, US, 87/667,454 
(210) Søknadsnr.: 201805827 
(220) Inndato: 2018.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300267 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2018.04.06, EM, 017884602 
(210) Søknadsnr.: 201805513 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordanö lntressenter AB, Jakobsgatan 6 plan 8, SE-
11152 STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Byråer for handelsinformasjon; bistand ved 
forretningsledelse; annonsering; bedriftsundersøkelser; 
forretningsevaluering; etterforskning for forretninger; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; analyse av 
kostnadspriser; markedsundersøkelser; 
systematisering av informasjon til databaser; 
økonomisk planlegging; relokering av bedrifter. 

  Klasse 36   Utførelse av økonomiske transaksjoner; 
investeringstjenester; eiendomssaker; eiendomsmegler 
firma; eiendomsmeglingstjenester; taksering av fast 
eiendom; forvaltning av formuer; finansanalyser; 
investering i fond; finansiell virksomhet; 
meglervirksomhet for fast eiendom; bestyrelse av fast 
eiendom; børsnoteringer; finansvurderingstjenester; 
eiendomsinvesteringstjenester; utleie av 
forretningslokaler; megling av investeringer; 
meglervirksomhet; kapitalinvesteringer; utleie av 
leiligheter; forsikringsrådgivning; megling av aksjer og 
obligasjoner; tilrettelegging av leasing og leieavtaler for 
fast eiendom; finansielle investerings- og 
rådgivningstjenester; finansinvesteringstjenester; 
finansstyring av eiendomsprosjekter; utleie av 
bygninger; kapitalforvaltningstjenester; finanstjenester; 
finansinformasjon; aksjemeglervirksomhet, 
gjeldsfinansiering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300268 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201804412 
(220) Inndato: 2018.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknisk Ukeblad Media AS, Grensen 3, 0159 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Brækhus Advokatfirma DA, v/advokat Grete F. Stillum, 

Postboks 216, 1300 SANDVIKA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Publiseringsplattform. 
  Klasse 16   Aviser, magasiner, tidsskrifter og bulletiner. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og 

reklamevirksomhet på internett og andre datanettverk; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse 
av bedriftsinformasjon/-opplysninger. 

  Klasse 41   Forlagsvirksomhet; publisering av bøker og 
tidsskrifter, også elektronisk; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300269 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201804413 
(220) Inndato: 2018.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Teknisk Ukeblad Media AS, Grensen 3, 0159 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 Brækhus Advokatfirma DA, v/advokat Grete F. Stillum, 
Postboks 216, 1300 SANDVIKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Publiseringsplattform. 
  Klasse 16   Aviser, magasiner, tidsskrifter og bulletiner. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og 

reklamevirksomhet på internett og andre datanettverk; 
bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
virksomhetsanalyser og -undersøkelser; tilveiebringelse 
av bedriftsinformasjon/-opplysninger. 

  Klasse 41   Forlagsvirksomhet; publisering av bøker og 
tidsskrifter, også elektronisk; 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 



registrerte varemerker 2018.09.24 - nr 39/18

59 
 

(111) Reg.nr.: 300270 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201807648 
(220) Inndato: 2018.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 RÅDET FOR PSYKISK HELSE, Postboks 817 

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

  Klasse 16   Undervisningsmateriell [unntatt apparater] 
  Klasse 35   Salgsfremmende markedsføring; Markedsføring og 

salgsfremmende tjenester 
  Klasse 41   Formidling av undervisningsmateriell 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300271 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201804880 
(220) Inndato: 2018.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shenzhen Alice E-Commerce Co., Ltd., No. 4D12, 
Bldg. 1, Yangguanghuayi Building, nanhai St., 
Nanshan Dist., CN-SHENZHEN, Kina 

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

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

  Klasse 25   Klær; kåper, dunjakker, overaller, gensere, skjorter, 
dresser, bukser, vester, frakker, kjoler, sportsgensere, 
ytterfrakker, jakker [klær], klær av lærimitasjon, klær av 
lær, saronger, ponchoer, kimonoer, skort, tskjorter, 
undertøy, badekåper, korsetter, pysjamas, buksedress, 
sportssinglet, barneklær, sykkelklær, badedrakter, 
badebukser, vanntette klær, kostymer til maskerade, 
sko, hatter, trikotasje, hansker [klær], mantilla, skjerf, 
slips, slør [klær], hofteholdere.   

  Klasse 35   Demonstrasjon av varer; distribusjon av vareprøver; 
reklamevirksomhet; online annonsering på et 
datanettverk; presentasjon av varer gjennom 
kommunikasjonsmedier, for detaljsalg; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
outsourcingtjeneste [forretningsassistanse]; rådgivning 
for forretningsledelse; markedsstudier; rådgivning om 
forretningsorganisasjon; rådgivningstjenester for 
forretningsledelse; profesjonell rådgivning vedrørende 
forretningsvirksomhet; organisering av utstillinger for 
kommersielle eller reklameformål; organisering av 
varemesser for kommersielle eller reklameformål; 
prissammenligningstjenester; forretningsadminstrasjon 
ved lisensiering av varer og tjenester for andre; 
kompilering av statistikk; organisering av motevisninger 
for promoteringsformål; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via en nettside; import- og 
eksportagenturer; auksjonsvirksomhet; 
salgspromotering for andre; innkjøp av varer og 
tjenester for andre virksomheter; 

markedsundersøkelser; tilveiebringelse av en on-line 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
administrasjon av personell; utleie av kontormaskiner 
og utstyr; systematisering av informasjon inn i 
databaser; salgsfremmende søkemotoroptimalisering; 
websidetrafikk optimalisering; oppdatering og 
vedlikeholde av data i databaser; regnskapstjenester; 
revisjonstjenester; utleie av salgsautomater; 
rådgivningstjenester vedrørende søk etter sponsorer; 
utleie av salgstands; detaljhandel- eller engrostjenester 
for farmasøytiske, veterinære og sanitære preperater 
og medisinsk utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300272 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805836 
(220) Inndato: 2018.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Røros Kommune, Bergmannsgata 23, 7374 RØROS, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300273 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201801930 
(220) Inndato: 2018.02.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.02.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Club Monaco S.A.M., 7, Av de Grande-Bretagne, Le 
Montaigne - RDC - Bloc B, MC-98000 MONACO, 
Monaco 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper 
(ikke-medisinske); parfymer, eteriske oljer, kosmetikk 
(ikke-medisinsk), hårvann (ikke-medisinsk); 
tannpussemidler (ikke-medisinske). 

  Klasse 9   Teaterkikkerter; brilleetuier; lorgnetter; lorgnettetuier; 
lorgnettkjeder og –lenker; lorgnettstropper og –snorer; 
brilleinnfatninger; brillekjeder og –lenker; briller; 
brilleetuier; brillerammer; brilleglass; solbriller; 
solbrilleetuier; solbrillelenker; solbrilleinnfatninger; 
solbrillekjeder; solbriller. 

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

  Klasse 18   Små lærvarer, nemlig stresskofferter; ryggsekker, 
strandbager, dokumentmapper; spaserstokker; 
kortholdere; håndvesker; nøkkeletuier; skulderremmer 
av lær; bærenett; parasoller; lommebøker; 
portemonéer; punger; ryggsekker; skolevesker og –
bager; skoleransler; skulderbager og -vesker; 
handlevesker og –bager; kofferter; klesposer; 
torgvesker; reisekofferter (travelling trunk); store 
kofferter (trunk); reisevesker; vadsekker; toalettmapper; 
paraplyer; paraplytrekk; seddelbøker.  

  Klasse 24   Håndklær; sengetøy; putevar; putetrekk; 
sengekapper; duntepper, vattepper; pledd; dyner; 
dusjforheng; bordduker; servietter; spisebrikker av 
tekstil samt stoff for husholdningsartikler.   

  Klasse 25   Klær, fottøy og hodeplagg for menn, kvinner og barn. 
  Klasse 35   Detaljforretningstjenester og online salgstjenester 

med klær, fottøy og hodeplagg for menn, kvinner og 
barn, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg for menn, 
kvinner og barn, vesker og bager, håndvesker, smykker 
og bijouteri, klokker og ur, briller og solbriller samt 
etuier, lenker og snorer, samt en kolleksjon av 
produkter for husholdningsbruk, nemlig sengetøy, 
bordduker, puter, pledd, møbler, belysningsartikler, 
stoffer, tapeter, billedrammer, tepper og matter, 
dekorgjenstander og kjøkkenutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300274 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201811835 
(220) Inndato: 2018.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACCELERATE BRANDS AS, Lysaker brygge 25, 1366 
LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 

(111) Reg.nr.: 300275 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201811834 
(220) Inndato: 2018.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACCELERATE BRANDS AS, Lysaker brygge 25, 1366 
LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300276 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805554 
(220) Inndato: 2018.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEMLOTEK AS, Lensmannstunet 33 B, 4027 
STAVANGER, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Ankerbøyer av metall; Ankere; Armeringsmaterialer av 

jern for betong; Armeringsmaterialer av metall, for rør; 
Bygningsmaterialer av metall; Flytende containere av 
metall; Forankringsbøyer av metall; Forankringsplater; 
Forbindelsesrør av metall; Fortøyningspåler av metall; 
Flytende oppdrettsplattformer avc metall; Metallburfor 
dyr; Metallkjeder; Metalllekter; Metallringer; Reisverk for 
bygninger, av metall; Rør av metall; Stålkonstruksjoner; 
Transportable bygninger av metall  

  Klasse 20   Flytende containere, ikke av metall; Flytende 
oppdrettsplattformer, ikke av metall; Forankringsbøyer, 
ikke av metall 

  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygging av 
fabrikker; Bygging av havner; Bygging av moloer; 
Bygningsinformasjon; Installasjon og reparasjon av 
lagerdepoter; Installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; 
Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; 
Installasjon og reparasjon av heiser; 
Reparasjonsinformasjon; Skipsbygging; 
Undervannsbygging; Undervannsreparasjon 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300277 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805922 
(220) Inndato: 2018.05.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BEMLOTEK AS, Lensmannstunet 33 B, 4027 

STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Ankerbøyer av metall; Ankere; Armeringsmaterialer av 

jern for betong; Armeringsmaterialer av metall, for rør; 
Bygningsmaterialer av metall; Flytende containere av 
metall; Forankringsbøyer av metall; Forankringsplater; 
Forbindelsesrør av metall; Fortøyningspåler av metall; 
Flytende oppdrettsplattformer av metall; Metallbur for 
dyr; Metallkjeder; Metallekter; Metallringer; Reisverk for 
bygninger, av metall; Rør av metall; Stålkonstruksjoner; 
Transportable bygninger av metall. 

  Klasse 20   Flytende containere, ikke av metall; Flytende 
oppdrettsplattformer, ikke av metall; Forankringsbøyer, 
ikke av metall. 

  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygging av 
fabrikker; Bygging av havner; Bygging av moloer; 
Bygningsinformasjon; Installasjon og reparasjon av 
lagerdepoter; Installasjon og reparasjon av kjøleanlegg; 
Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; 
Installasjon og reparasjon av heiser; 
Reparasjonsinformasjon; Skipsbygging; 
Undervannsbygging; Undervannsreparasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300278 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805575 
(220) Inndato: 2018.04.27 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORSK FØRSTEHJELP AS, Rolfsbuktalléen 18, 1364 

FORNEBU, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg og markedsføring av medisinske apparater og 

instrumenter for førstehjelp, samt førstehjelpssett og 
førstehjelpsutstyr.  

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; tilveiebringelse av 
opplæringskurs for førstehjelp. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; førstehjelptjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300279 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805547 
(220) Inndato: 2018.04.26 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MORTEN BUGGE, KIRKEÅSVEIEN 9 B, 1178 OSLO, 
Norge 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Reg.nr.: 300280 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805421 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cyan TM AB, A. Odhners gata 14, SE-42130 VÅSTRA 
FRÖLUNDA, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Tennplugger; eksosanlegg; eksosanlegg bestående 
av sensorer, eksosrør, lyddempere; grenrør og 
enderør; motordeler som luftsugningsrør, ladeluftkjøler, 
turbolader, intercooler og luftfilter. 

  Klasse 9   Datamaskiner; dataprogram og software; elektroniske 
kontrollenheter til motorer; dataprogram til elektroniske 
kontrollenheter for motorer; elektroniske kontrollenheter 
for styring og støt-demping til biler; dataprogram til 
elektroniske kontrollenheter til styring og støt-demping 
av kjøretøy; briller; solbriller og etui til disse; 
fartsmålere. 

  Klasse 12   Biler; kjøretøy; deler og tilbehør som hører til. 
  Klasse 37   Installeringer, reparasjon og service på biler; 

passasjerkjøretøy; Deler dertil og tilbehør til disse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300281 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201805422 
(220) Inndato: 2018.04.23 
(180) Registreringen utløper: 2028.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cyan TM AB, A. Odhners gata 14, SE-42130 VÅSTRA 

FRÖLUNDA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Tennplugger; eksosanlegg; eksosanlegg bestående 

av sensorer, eksosrør, lyddempere; grenrør og 
enderør; motordeler som luftsugningsrør, ladeluftkjøler, 
turbolader, intercooler og luftfilter. 

  Klasse 9   Datamaskiner; dataprogram og software; elektroniske 
kontrollenheter til motorer; dataprogram til elektroniske 
kontrollenheter for motorer; elektroniske kontrollenheter 
for styring og støt-demping til biler; dataprogram til 
elektroniske kontrollenheter til styring og støt-demping 
av kjøretøy; briller; solbriller og etui til disse; 
fartsmålere. 

  Klasse 12   Biler; kjøretøy; deler og tilbehør som hører til. 
  Klasse 37   Installeringer, reparasjon og service på biler; 

passasjerkjøretøy; Deler dertil og tilbehør til disse. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300282 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(210) Søknadsnr.: 201811843 
(220) Inndato: 2018.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 YING LUO, OMSENS GATE 1 B, 0478 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner. 
  Klasse 24   Tekstilstoffer for produksjon av klær. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, damer og 

barn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 300283 
(151) Reg.dato.: 2018.09.19 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.14, US, 87/837,688 
(210) Søknadsnr.: 201811242 
(220) Inndato: 2018.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Avantius Group LLC, 401 South Old Woodward 

Avenue Suite 308, US-MI48009 BIRMINGHAM, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Urtetilsetninger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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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: 0472855 
(151) Int.reg.dato: 1982.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201709334 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstrasse 60-62, 
DE-74072 HEILBRONN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, printed matter, stationery, account books, 

teaching material, writing or drawing books, notepads, 
sketch books, calendars, office requisites (excluding 
furniture). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0614730 
(151) Int.reg.dato: 1994.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.03.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201800316 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TEKADOOR GmbH, Albert-Einstein-Str. 11, DE-40764 
LANGENFELD, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Heating and ventilation apparatus; heated-air-curtain 

and air-conditioning installations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0698278 
(151) Int.reg.dato: 1998.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201801054 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mohammad N M Al Sayer, c/o Magic House Sweden 

AB, Asögatan 115, SE-11624 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 0784916 
(151) Int.reg.dato: 2002.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201801432 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 UAB "Baltijos mineraliniu vandenu kompanija", 

Mazeikiu g. 4, LT-87101 TELSIAI, Litauen 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0857845 
(151) Int.reg.dato: 2005.05.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.05.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201800317 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 bioMérieux, Inc, 100 Rodolphe Street, US-NC27712 
DURHAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Laboratory instruments that use magnetic silica to 

extract nucleic acid from clinical samples. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0911167 
(151) Int.reg.dato: 2006.10.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201801057 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Sieza s.r.o., Bustehradská 109, CZ-272 03 KLADNO - 

DUBÍ, Den tsjekkiske republikk 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Security equipment and devices for sites (electrical 
and mechanical), measuring tools and apparatus, 
optical apparatus, electric apparatus for wireless data 
transmission, software. 

  Klasse 41   Educational and training activities relating to security 
devices, publishing house, publishing. 

  Klasse 42   Advice and studies relating to security devices, 
services relating to software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0945403 
(151) Int.reg.dato: 2007.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201801437 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue West, US-
WA98119-4017 SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer networking hardware; computer software 

for use in enhancing, optimizing, securing, accelerating, 
monitoring, and managing computer network traffic and 
applications communicating across networks. 

  Klasse 42   Computer network consulting services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1032198 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201801058 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EnerMech Ltd, EnerMech House, Howes Road, GB-
AB167AG ABERDEEN, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Cranes, lifting and hoisting apparatus, bridge cranes, 

crawler cranes, gantry cranes, loading cranes, 
moveable cranes, moving cranes, overhead cranes, 
portal cranes, self-propelled cranes, truck cranes; lifting 
apparatus for use with cranes; lifting and gripping tongs 
for cranes; booms for cranes; cabins for cranes; 
powered lifting apparatus, machines for lifting; 
combined lifting and pulling apparatus; hydraulic 
mechanisms; hydraulic pumps; hydraulic valves; 
pumps (machines), pumping apparatus (machines), 
pumping units (machines); air pressure pumps, high 
pressure pumps; valves (parts of machines), fluid 
pressure control valves, pressure reducing valves; high 
pressure washers; parts and fittings for all the 
aforegoing. 

  Klasse 35   Provision of specialised personnel for the energy 
industry; provision of crane operators, mechanics, 
provision of hydraulic, mechanical and electrical 
technicians; provision of inspection, control, testing and 
certification personnel; management of business 
projects; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforegoing. 

  Klasse 37   Installation, maintenance, servicing, repair, 
refurbishment, replacement, modification, dismantling 
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and rental of cranes, lifting, pulling and hoisting 
apparatus, construction equipment, pumps, pumping 
equipment, hand tools, welding and cutting equipment, 
air compressors, generators, blasting and painting 
equipment, hoses, lighting, cooling and heating 
equipment, gas detection equipment, and parts and 
fittings for all the aforegoing; installation, maintenance, 
servicing, repair, refurbishment, replacement, 
modification, dismantling and rental of engines, 
gearboxes, winches and booms for cranes and lifting 
equipment; preparation of reports on the aforegoing; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforegoing. 

  Klasse 41   Training in the use of cranes, lifting, pulling and 
hoisting apparatus; training in the use of pumps and 
pumping equipment; training in hydraulics; training in 
the manufacture, construction, assembly, repair, 
refurbishment, replacement, modification, removal and 
maintenance of industrial and hydraulic hoses and 
parts and fittings therefor; training in the manufacture, 
construction, assembly, repair, cutting, flaring, cleaning, 
refurbishment, replacement, modification, removal and 
maintenance of tubes and parts and fittings therefor; 
training in the manufacture, construction, assembly, 
repair, refurbishment, replacement, modification, 
removal and maintenance of scaffolding and parts and 
fittings therefor; testing (examination) and assessment 
services relating to all the aforegoing; technical training 
relating to safety; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforegoing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1041355 
(151) Int.reg.dato: 2010.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.02.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201800536 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bigcommerce Pty Ltd, Level 6, 1-3 Smail St, AU-
NSW2007 ULTIMO, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; computer programs 

(downloadable software); computer software; computer 
software (programs); computer software for business 
purposes; computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions via a 
global computer network. 

  Klasse 42   Providing on-line, non-downloadable software; 
providing on-line, non-downloadable software, namely 
computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global 
computer network; application service provider (ASP) 
services; application service provider (ASP) services 
featuring software for use in e-commerce to allow users 
to perform electronic business transactions via a global 
computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1112146 
(151) Int.reg.dato: 2011.09.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.09.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201708522 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 THE HOUSE CAFE TURIZM VE TICARET ANONIM 

SIRKETI, Küçük Mustafapasa Mah. Abdülezelpasa 
Cad. No:23, TR-CIBALI FATIHISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Services of providing food and drink. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1150470 
(151) Int.reg.dato: 2012.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.12.07 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.05.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201708992 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sonneville AG, Wylihof Deitingen, CH-4542 
LUTERBACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; packing, 

stopping and insulating materials; flexible pipes (not of 
metal), rubber parts for railway sleepers; sock-type 
elements of rubber (technical parts). 

  Klasse 19   Non-metallic building materials; rigid pipes (not of 
metal) for building; asphalt, pitch and bitumen; 
transportable buildings, not of metal; monuments, not 
of metal, concrete building elements, shuttering for 
concrete (not of metal), railway sleepers (not of metal), 
gravel, cement, sand excluding foundry sand, concrete.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1284700 
(151) Int.reg.dato: 2015.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201600985 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.01.28 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.11, CH, 56958/2015 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Logitech International SA, Les Châtagnis, CH-1143 
APPLES, Sveits 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Video game controllers, namely gamepads. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1289730 
(151) Int.reg.dato: 2015.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201602628 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.02.25 
(300) Søknadsprioritet: 2015.06.29, EM, 14306856 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cewe Stiftung & Co KGaA, Meerweg 30-32, DE-26133 
OLDENBURG, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper cardboard; printed matter; stationery; 
magazines (periodicals); periodicals (magazines); 
books. 

  Klasse 35   Advertising agencies, advertising; bill-posting; 
advertising by mail order; advertising matter 
(dissemination of -); direct mail advertising; publicity 
columns preparation; dissemination of advertising 
material (leaflets, brochures, printed matter, samples); 
advertisement for others on the internet; online 
advertising on a computer network; order placement; 
business management in the field of delivery services; 
invoice management services, including within the 
framework of e-commerce, and via the internet; market 
research; merchandising; business management and 
organization consultancy; business management 
consulting; business management and organisation 
consultancy; arranging, concluding and handling of 
contracts for the use of services, including within the 
framework of e-commerce and via the internet; 
arranging, concluding and handling of contracts for the 
purchase and sale of goods, including within the 
framework of e-commerce or via the internet; arranging 
and concluding of commercial transactions, including 
within the framework of e-commerce and via the 
internet; goods and services presentations; franchising, 
namely providing of business know-how. 

  Klasse 39   Delivery services. 
  Klasse 40   Printing; lithographic printing; offset printing; silk 

screen printing; paper treatment, paper processing and 
paper finishing; binding services. 

  Klasse 42   Research and design relating thereto. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1315537 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201612496 
(220) Notifikasjonsdato: 2016.10.27 
(300) Søknadsprioritet: 2016.04.04, EM, 015304363 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 
1, DE-80333 MÜNCHEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electricity transformers; parts for 
transformers, in particular coils, cables; electronic load 
indicating devices; electrotechnical, electronic and 
ceramic component parts and assemblies consisting 
thereof (included in this class); data processing 
programs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334781 
(151) Int.reg.dato: 2016.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201703097 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 

"Vranya-Lozen-Triugulnika", BG-1151 SOFIA, Bulgaria 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Gambling machines, and gambling games on the 

Internet and via telecommunications networks; 
computer software for use in gambling machines; 
computer software for use in creating and designing 
gambling machines, as all of the abovementioned 
goods refer to gambling products. 

  Klasse 28   Arcade games, coin-operated video games, automatic 
coin-operated video games amusement machines, 
casino games in the nature of computerized video table 
games for casinos, amusement games apparatus 
adapted for use with an external screen or monitor, as 
all of the abovementioned goods refer to gambling 
products; amusement machines, automatic and coin-
operated in the field of gambling; gaming machines 
adapted for use with an external screen or monitor in 
the field of gambling. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1340525 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201708149 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Broekmeulen Licenties B.V., Heerewaardensestraat 
30, NL-6624KK HEEREWAARDEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Water ski accessories, namely spray legs; water skis; 

trick water skis; jump skis; water-ski bindings and 
water-ski boots; wake boards in the nature of water 
sport boards on which a rider is towed; wake board 
boots with wake board attached, wake board bindings 
and foot plates; shock absorbing wake board foot 
bindings plates; knee boards, knee board straps; knee 
board seat pads; ski and water sport boards; adjustable 
ski and sport board fins; ski and sport board fins; water 
ski and sport board ropes and lines; water ski and sport 
board rope handles; water ski and sport board rope and 
handle sold as a unit; barefoot back and front toeholds 
for attachment to a ski rope; water ski tow handles with 
floats; floats for use with water ski tow ropes and 
handles; bungie dock ties; bungie leash; personal water 
craft launch leash; personal water craft connector line; 
water ski boat tow harnesses; towable water toys 
designed to carry a rider; inflatable tubes for 
recreational use in water; water-skiing gloves; water 
sport gloves; water ski bags for carrying water skis; 
water ski, wake board and knee board bags; snow 
boards; snow board bindings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1344185 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201706040 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.11 
(300) Søknadsprioritet: 2015.12.14, EM, 014902449 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LISEGA SE, Gerhard-Liesegang-Strasse 1, DE-27404 

ZEVEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines, mechanical apparatus and instruments 
being parts of the aforesaid goods and mechanical 
devices for vibration isolation and/or vibration damping 
of structures and components in the field of heavy 
machinery construction, plant engineering and 
construction, bridge construction and building 
construction; active and passive vibration absorbers, 
absorber pendulums, elastomer dampers, bridge 
bearings, viscose dampers, hydraulic dampers, friction 
dampers, mass-spring systems being vibration 

absorbers and/or vibration dampers; all the aforesaid 
goods being parts of machines. 

  Klasse 9   Electronic monitoring devices and apparatus, namely 
for monitoring the vibration behaviour of structures and 
components in the field of heavy engineering, plant 
engineering and construction, bridge construction and 
building construction. 

  Klasse 37   Installation services, repair services and maintenance 
services regarding machines, mechanical apparatus 
and instruments being parts of the aforesaid goods and 
mechanical devices for vibration isolation and/or 
vibration damping of structures and components ¡n the 
field of heavy machinery construction, plant 
engineering and construction, bridge construction and 
building construction; carrying out building projects. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research, 
engineering, industrial analysis and research services, 
in particular analysis of vibration problems and 
preparation of proposals for solution; development of 
new products in the field of vibration engineering, 
vibration isolation and/or vibration damping; design and 
development of computer hardware and computer 
software in the field of vibration engineering; building 
promoter services, namely technical preparation of 
building projects including preparation of building sites.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1345759 
(151) Int.reg.dato: 2016.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.06.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201801452 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Teknos Group OY, Takkatie 3, FI-00370 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 

and against deterioration of wood; colorants. 
  Klasse 19   Fillers for preparing walls; mortars for building. 
  Klasse 37   Painting services; maintenance, repair and installation 

services of machines and machine tools for tinting, 
mixing, preparing and processing paints. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347633 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201707031 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.27, CH, 695786 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Discma AG, Bösch 67, CH-6331 HÜNENBERG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 45   Licensing of industrial property and copyright (legal 
services); licensing of technology; licensing of research 
and development (legal services); industrial property 
right consultancy services; management of industrial 
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property rights; consultancy relating to patent protection 
and patent licensing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1350639 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201707986 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.22 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.01, EM, 015989445 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Handelshuset 1959 ApS, Molevej 4, Kollund, DK-6340 
KRUSÅ, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Garment carriers; bags for sports; holdalls; hiking 

bags; backpacks; daypacks; wallets; handbags, purses 
and wallets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352600 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201708419 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 Ruo man sha. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 Ruo man sha. 
(730) Innehaver: 

 CHEN-HAO TSAI, No. 17, LN. 673, Zhongshan Rd., 
Shalu Dist., CN-TAICHUNG CITY 433, TAIWAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Facial cleanser; soap; laundry preparations; 

detergent; aromatics [essential oils]; beauty masks; 
perfumes; cosmetics; skin whitening cream; incense. 

  Klasse 25   Clothing; underwear; layettes [clothing]; shoes; 
headgear for wear;gloves [clothing]; scarfs; girdles. 

  Klasse 35   Advertising; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; advertising planning; 
business management consultancy; outsourcing 
services [business assistance]; providing business 
information via a web site; import-export agency 
services; marketing; business auditing; provision of an 
on-line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1352612 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201708421 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.29 
(300) Søknadsprioritet: 2016.09.20, DE, 30 2016 226 

620 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Cactus GmbH, Dr. Rudolf-Eberle-Strasse 15, DE-

76534 BADEN-BADEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair lotions; cosmetics; perfumery; soap; dentifrices; 
essential oils. 

  Klasse 4   Candles and wicks for lightning. 
  Klasse 5   Dietetic substances adapted for medical use; dietetic 

food preparations adapted for medical use; nutritional 
supplements for medical purposes; pharmaceutical 
preparations. 

  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments; condoms; 
artificial eyes; artificial limbs; artificial teeth; orthopedic 
articles; veterinary apparatus and instruments; dental 
apparatus and instruments. 

  Klasse 14   Precious stones; jewelry; chronoscopes; time 
instruments. 

  Klasse 16   Bookbinding material; office requisites [except 
furniture]; photographs [printed]; cards; cardboard; 
adhesives for household purposes; adhesives for 
stationery purposes; artists' materials; teaching 
materials [except apparatus]; paper; stationery; 
millboard; brushes for the application of paints; 
typewriters; school supplies [stationery]; fiberboard 
boxes; plastic materials for packaging, not included in 
other classes. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; umbrellas; trunks 
and suitcases; parasols; walking sticks. 

  Klasse 20   Picture frames; furniture; mirrors. 
  Klasse 21   Containers for household and kitchen use; brushes; 

household or kitchen utensils; glassware, not included 
in other classes; combs; porcelain ware, not included in 
other classes; sponges; earthenware. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear. 
  Klasse 28   Decorations for Christmas trees; games; playing 

cards; toys; gymnastic articles, not included in other 
classes. 

  Klasse 32   Beer; fruit juice beverages; aerated mineral water; 
aerated, carbonated non-alcoholic drinks; mineral 
water; preparations for making beverages; syrups for 
making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer). 
  Klasse 35   Advertising. 
  Klasse 39   Transport; arranging travel tours. 
  Klasse 41   Sporting and cultural activities; entertainment 

services; the aforementioned services except cabarets, 
particularly except cabaret events and cabaret 
competition events. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; temporary 
accommodation services for guests; services for 
providing food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1354462 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201708938 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.06 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.28, DE, 30 2016 033 

636 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sinfonia Automotive AG, Werner-von-Siemens-Strasse 
31, DE-66793 SAARWELLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries, vehicle batteries.  
  Klasse 12   Vehicles; vehicles for use on land; automotive 

vehicles; electric vehicles; motors, electric, for land 
vehicles; driverless cars [autonomous cars]; industrial 
vehicles [commercial vehicles]. 

  Klasse 37   Vehicle maintenance; vehicle battery charging; 
installation services, cleaning services, repair and 
maintenance services of vehicles; vehicle service, 
repair, maintenance and refuelling. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354907 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201709152 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.17, BX, 1341155 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 V-FORMATION, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Industrieweg 122z, BE-9032 
WONDELGEM, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles not included in other 

classes; inflatable structures for recreational (toys) or 
athletic (sporting goods) purposes. 

  Klasse 41   Entertainment services; sporting activities; team 
building [education]; organisation of sporting events; 
rental of sporting facilities and inflatable structures for 
recreational or athletic purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354953 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201709157 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BLUESUN HOLDCO, S.L., General Castaños, 4 2ª izq, 
ES-28004 MADRID, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business and company management services; 

procurement services for others, commercial 
intermediation, import-export and retail and wholesale 

services in stores, from a catalog or via the Internet for 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, detergents, fabric softeners, air 
fresheners, cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; management assistance to 
commercial and industrial businesses; franchising 
services for assistance with the operation or 
management of a commercial company; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising
purposes; marketing and advertising services; 
dissemination of advertising material (leaflets, catalogs, 
prospectuses, printed matter, samples). 

  Klasse 39   Storage, packaging, transport and distribution of 
bleaching preparations and other substances for 
laundry use, detergents, fabric softeners, air 
fresheners, cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1355624 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201709255 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GÖKÇE IYIKÜLAH, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 14 

Kiraç Esenyurt, TR-ISTANBUL, Tyrkia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, Bermuda shorts, shorts, pyjamas, 
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, 
bathing suits, swimming suits; clothing for sports, 
namely, sports shirts, sports pants; underclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; 
footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, 
sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, 
sporting shoes, slippers; headgear, namely, caps, skull 
caps, sports caps, hats, berets, gloves, stockings, 
belts, camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, 
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration, office functions, the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of clothing, namely, 
trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, 
waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses, 
Bermuda shorts, shorts, pijamas, pullovers, jeans, 
tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits, clothing for sports, namely, sports 
shirts, sports pants, underclothing, namely, boxer 
shorts, brassieres, briefs, pants, socks, footwear, 
namely, shoes excluding orthopedic shoes, sandals, 
waterproof boots, walking boots, bootees, sporting 
shoes, slippers, headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets, gloves, stockings, belts, 
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; such services may be provided by retail stores, 
wholesale outlets, through mail order catalogues or by 
means of electronic media, for example, through web 
sites or television shopping programmes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1355721 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201709276 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of stylized wording CMIG. 

(730) Innehaver: 
 China Minsheng Investment Co.,Ltd, 23/F, No.100 

Zhongshan South Road, Huangpu District, CN-
SHANGHAI, Kina 

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

promotion for others; personnel management 
consultancy; relocation services for businesses; office 
machines and equipment rental; accounting; 
sponsorship search; wholesale or retail store services 
featuring drugs; wholesale or retail store services 
featuring veterinary drug. 

  Klasse 42   Quality evaluation; technical project studies; 
geological prospecting; chemical research; industrial 
design; architectural services; dress designing; 
computer programming; authenticating works of art; 
evaluation of product development; biological research; 
meteorological information; material testing; 
cartography services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1366718 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2017.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201801453 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Filivivi S.r.l., Via Marconi, 111, IT-13854 QUAREGNA 

(BI), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 23   Thread of metal for embroidery; chenille yarn; spun 
thread and yarn; spun cotton; thread; hemp thread and 
yarn; rubber thread for textile use; coir thread and yarn; 
cotton thread and yarn; jute thread and yarn; woollen 
thread and yarn; linen thread and yarn; threads of 
plastic materials for textile use; rayon thread and yarn; 
silk thread and yarn; fiberglass thread for textile use; 
elastic thread and yarn for textile use; sewing thread 
and yarn; darning thread and yarn; embroidery thread 
and yarn; spun wool; spun silk. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1368669 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201713089 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.29, EM, 016524985 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGC Glass Europe, Avenue Jean Monnet, 4, BE-1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 19   Non-metallic building materials; glass used in building; 
doors, gates, windows and window coverings, not of 
metal; window glass for building; tinted glass for use in 
building; heat reflecting glass for building; diffusing 
glass used in building. 

  Klasse 20   Picture frames; furniture; glass furniture. 
  Klasse 21   Painted glassware; unworked or semi-worked glass 

(except glass used in building); glass sheets; 
decorative glass (not for building); anti reflecting glass; 
heat reflecting glass semi-worked. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1370807 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201713763 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vergeer Holding B.V., Reewal 18, NL-2811PT 
REEUWIJK, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Cheese and cheese products; dairy and dairy 
products; eggs; butter; butter-cream; herb butter; cream 
and whipping cream; meat; meat extracts; products 
made wholly or substantially of meat; meat snacks and 
snack Foods namely fruit-based snack food, nut-based 
snack food, potato-based snack food, vegetable-based 
snack food, tofu-based snack food, soy-based snack 
food, cheese-based snacks; meat-based frozen and 
chilled foodstuffs; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies; jams; aspic, gelatine; edible oils 
and fats; preserves, pickles; vegetable and animal oils 
and fats for food. 

  Klasse 35   Advertising; sales promotion; business management; 
business administration; office functions, including for 
the advancement of and promotional services in the 
form of the maintenance and upkeep of discount, 
bonus, privilege and savings schemes; marketing; 
market prospecting, research and analysis; business 
mediation in the purchase and sale and import and 
export of cheese and cheese products, dairy and dairy 
products, eggs, butter, herb butter, cream and whipping 
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cream and other not yet named dairy products, as well 
as of packaging; organisation of promotional activities 
and actions to promote the sale of cheese and cheese 
products, eggs, butter, herb butter, cream and whipping 
cream and other not yet named dairy products, as well 
as of packaging, and customer loyalty schemes; 
arranging events for publicity and/or commercial 
purposes; advice, consultancy and information 
regarding the aforesaid services; including the 
aforesaid services provided via electronic networks, 
including the internet. 

  Klasse 39   Distribution transport, storage, transfer, wrapping, 
packaging and repackaging of cheese and cheese 
products, dairy and dairy products, eggs, butter, herb 
butter, cream and whipping cream and other not yet 
named dairy products, logistic planning; consultancy 
and information on the aforesaid services; the aforesaid 
services also offered via electronic networks, including 
the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372626 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201714391 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.06, CH, 704783 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, CH-8952 

SCHLIEREN, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic preparations for face and body 

care; skin care products; hair lotions; soaps; perfumery; 
essential oils; dentifrices; all the aforesaid goods are of 
Swiss origin. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products for use in dermatology; 
dermatological preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; all the aforesaid goods of 
Swiss origin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1372754 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201714406 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.02 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.20, FR, 4377800 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LA REDOUTE, 110 rue de Blanchemaille, FR-59100 

ROUBAIX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper and cardboard (raw, semi-finished or for 

stationery or printing); printing products; cardboard 
articles, printed documents, newspapers, books, 
handbooks, catalogs, mail-order and/or remote sales 
catalogs; photographs; stationery, adhesives (adhesive 
materials for stationery or household use); material for 
advertising, promotion (leaflets, prospectuses) and 
display (except apparatus) of paper or cardboard (not 
illuminated, non-mechanical and non-metallic); 
wrapping paper; bags, small bags and sheets of paper 
or plastic for packaging; printing type; printing blocks. 

  Klasse 25   Clothing, underwear, hosiery; footwear (excluding 
orthopedic footwear); stockings, socks; headgear. 

  Klasse 35   Advertising; presentation of goods on all 
communication media, for retail sale; the bringing 
together (excluding the transport thereof) for third 
parties of clothing, ornamental and clothing accessories 
namely clothing, footwear, headgear, bibs, underwear, 
belts, housecoats, socks, shirts, tights, coats, dressing 
gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, 
babies' napkins, layettes, jewelry, sunglasses, leather 
goods namely luggage, bags, wallets, textile goods, 
namely, upholstery, non-woven fabrics, protective 
covers for furniture, bath linen, kitchen linen and table 
linen, bed linen and blankets, household linen, curtains, 
furniture, electric household appliances, namely, 
vacuum cleaners, washing machines, tumble dryer, 
dishwashers, electronic juice extractors, electric 
blender, beer pumps, electric wine cellars, refrigerators, 
freezers, ovens, microwaves, electrical cookers, 
electrical hotplates, kitchen hoods, electric coffee 
makers, electric kettles, toasters, bread makers, electric 
slow cookers, multi-cookers, electric steam cookers, 
electric fryers, electric woks, electric yoghurt makers, 
electric waffle irons, electric citrus reamer, electric ice 
cream makers, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
namely, metal figurines, porcelain figurines, stone 
figurines, resin statuettes, wooden figurines, concrete 
figurines, marble figurines, rubber statuettes, common 
metal baskets, decorative metal boxes, decorative 
magnets, decorative fountains, mirrors, frames, photo 
frames, bamboo baskets, decorative pillows, decorative 
wooden boxes, decorative plastic boxes, flower vases, 
candlesticks, candle holders, paper posters, wicker 
baskets for domestic use, decorative sand bottles, 
ornaments ceramic, wallpaper, candles, plaids, 
Christmas tree decorations, paper party decorations, 
metallic paper party decorations, plastic party 
decorations, artificial fruits, artificial flowers, lamps and 
mobiles, in a general or mail-order catalog, on an 
Internet site, on any other form of electronic 
communication media or in shops; retail sale services 
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featuring articles of clothing, ornamental and clothing 
accessories namely clothing, footwear, headgear, bibs, 
underwear, belts, housecoats, socks, shirts, tights, 
coats, dressing gowns, pajamas, jackets, bathing suits, 
bodysuits, babies' napkins, layettes, jewelry, 
sunglasses, leather goods namely luggage, bags, 
wallets, textile goods, namely, upholstery, non-woven 
fabrics, protective covers for furniture, bath linen, 
kitchen linen and table linen, bed linen and blankets, 
household linen, curtains, furniture, electric household 
appliances, namely, vacuum cleaners, washing 
machines, tumble dryer, dishwashers, electronic juice 
extractors, electric blender, beer pumps, electric wine 
cellars, refrigerators, freezers, ovens, microwaves, 
electrical cookers, electrical hotplates, kitchen hoods, 
electric coffee makers, electric kettles, toasters, bread 
makers, electric slow cookers, multi-cookers, electric 
steam cookers, electric fryers, electric woks, electric 
yoghurt makers, electric waffle irons, electric citrus 
reamer, electric ice cream makers, hi-fi systems, toys, 
decorative objects, namely, metal figurines, porcelain 
figurines, stone figurines, resin statuettes, wooden 
figurines, concrete figurines, marble figurines, rubber 
statuettes, common metal baskets, decorative metal 
boxes, decorative magnets, decorative fountains, 
mirrors, frames, photo frames, bamboo baskets, 
decorative pillows, decorative wooden boxes, 
decorative plastic boxes, flower vases, candlesticks, 
candle holders, paper posters, wicker baskets for 
domestic use, decorative sand bottles, ornaments 
ceramic, wallpaper, candles, plaids, Christmas tree 
decorations, paper party decorations, metallic paper 
party decorations, plastic party decorations, artificial 
fruits, artificial flowers, lamps and mobiles, sold by 
remote means and particularly by mail order, enabling 
consumers to conveniently view and purchase these 
goods by means of a mail-order catalog, a remote 
sales site, or a blog; administrative organization of the 
transport, delivery, distribution, sorting, carriage and 
storage of goods and parcels; retail sale of catalogs 
and goods of all kinds, namely articles of clothing, 
ornamental and clothing accessories namely clothing, 
footwear, headgear, bibs, underwear, belts, 
housecoats, socks, shirts, tights, coats, dressing 
gowns, pajamas, jackets, bathing suits, bodysuits, 
babies' napkins, layettes, jewelry, sunglasses, leather 
goods namely luggage, bags, wallets, textile goods, 
namely, upholstery, non-woven fabrics, protective 
covers for furniture, bath linen, kitchen linen and table 
linen, bed linen and blankets, household linen, curtains, 
furniture, electric household appliances, namely, 
vacuum cleaners, washing machines, tumble dryer, 
dishwashers, electronic juice extractors, electric 
blender, beer pumps, electric wine cellars, refrigerators, 
freezers, ovens, microwaves, electrical cookers, 
electrical hotplates, kitchen hoods, electric coffee 
makers, electric kettles, toasters, bread makers, electric 
slow cookers, multi-cookers, electric steam cookers, 
electric fryers, electric woks, electric yoghurt makers, 
electric waffle irons, electric citrus reamer, electric ice 
cream makers, hi-fi systems, toys, decorative objects, 
namely, metal figurines, porcelain figurines, stone 
figurines, resin statuettes, wooden figurines, concrete 
figurines, marble figurines, rubber statuettes, common 
metal baskets, decorative metal boxes, decorative 
magnets, decorative fountains, mirrors, frames, photo 
frames, bamboo baskets, decorative pillows, decorative 
wooden boxes, decorative plastic boxes, flower vases, 
candlesticks, candle holders, paper posters, wicker 
baskets for domestic use, decorative sand bottles, 
ornaments ceramic, wallpaper, candles, plaids, 
Christmas tree decorations, paper party decorations, 
metallic paper party decorations, plastic party 
decorations, artificial fruits, artificial flowers, lamps and 
mobiles. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374881 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201715097 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.17, CH, 699911 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kuhn Rikon AG, CH-8486 RIKON IM TÖSSTAL, Sveits

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements, non-
electric fruit peelers, non-electric vegetable peelers, 
non-electric can openers, knife sheaths, rasps, non-
electric cheese slicers, pizza slicers, vegetable slicers; 
knives (hand tools), including bread knives, cleavers, 
mincing knives, kitchen knives for chopping, kitchen 
knives, kitchen knives for slicing fish, cutters, vegetable 
choppers, household knives, chef knives, ceramic 
knives, blades for knives; scissors, including 
multipurpose shears, scissors for household use; 
knives, forks and spoons, including fondue forks and 
serving spoons. 

  Klasse 9   Measuring cups; measuring devices; measuring 
instruments; pressure indicator plugs for valves; heat 
detectors; computer software for application and 
database integration for cooking and kitchen utensils; 
computer hardware and software for cooking and 
kitchen utensils; sensors (measurement apparatus) for 
cooking and kitchen utensils, household thermometers.

  Klasse 11   Electric cooking utensils; apparatus for heating and 
steam generating; steamers, pressure steamers, 
pressure cookers (autoclaves) and food steamers, 
electric; heating plates and induction cookers; stoves; 
electric kettles, electric pans and pots, electric pressure 
cookers, electric cooking pots, electric woks. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers, dishes, 
pastry cutters, bread boards, basting spoons, mixing 
spoons, spatulas for kitchen use, sifters, non-electric 
whisks for household purposes, pepper shakers, salt 
cellars, hand-operated spice mills, hand-operated mills 
for domestic purposes, scoops being tableware, tart 
scoops, garlic presses, potato presses, non-electric 
utensils for crushing fruits and vegetables, salad 
spinners, kitchen utensils (not of precious metal); 
protective covers for pans; bottles; cooking utensils, 
non-electric pressure cookers, cooking pots, frying 
pans, stew-pans, woks, cooking pot sets, non-electric 
food steamers, not electrically heated hot pots; 
glassware, porcelain and earthenware; tea sets, 
serving trays and liqueur sets; trivets (table utensils); 
potholders, oven mitts; cake molds, cookery molds; 
heat-insulated containers; articles for cleaning 
purposes for household and kitchen use; serving 
ladles; serving tongs; serving forks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1374931 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201715104 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.01, CH, 699913 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kuhn Rikon AG, CH-8486 RIKON IM TÖSSTAL, Sveits

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Hand-operated hand tools and implements, non-
electric fruit peelers, non-electric vegetable peelers, 
non-electric can openers, knife sheaths, rasps, non-
electric cheese slicers, pizza slicers, vegetable slicers; 
knives (hand tools), including bread knives, cleavers, 
mincing knives, kitchen knives for chopping, kitchen 
knives, kitchen knives for slicing fish, cutters, vegetable 
choppers, household knives, chef knives, ceramic 
knives, blades for knives; scissors, including 
multipurpose shears, scissors for household use; 
knives, forks and spoons, including fondue forks and 
serving spoons; all the aforesaid goods of Swiss origin.

  Klasse 11   Electric cooking utensils; apparatus for heating and 
steam generating; steamers, pressure steamers, 
pressure cookers (autoclaves) and food steamers, 
electric; heating plates and induction cookers; stoves; 
electric kettles, electric pans and pots, electric pressure 
cookers, electric cooking pots, electric woks; all the 
aforesaid goods of Swiss origin. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers, dishes, 
pastry cutters, bread boards, basting spoons, mixing 
spoons, spatulas for kitchen use, sifters, non-electric 
whisks for household purposes, pepper shakers, salt 
cellars, hand-operated spice mills, hand-operated mills 
for domestic purposes, scoops being tableware, tart 
scoops, garlic presses, potato presses, non-electric 
utensils for crushing fruits and vegetables, salad 
spinners, kitchen utensils (not of precious metal); 
protective covers for pans; bottles; cooking utensils, 
non-electric pressure cookers, cooking pots, frying 
pans, stew-pans, woks, cooking pot sets, non-electric 
food steamers, not electrically heated hot pots; 
glassware, porcelain and earthenware; tea sets, 
serving trays and liqueur sets; trivets (table utensils); 
potholders, oven mitts; cake molds, cookery molds; 
heat-insulated containers; articles for cleaning 
purposes for household and kitchen use; serving 
ladles; serving tongs; serving forks; all the aforesaid 
goods of Swiss origin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1375374 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201715163 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.16 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.17, FR, 4346994 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIORSHOW ON STAGE LINER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Parfums Christian Dior SA, 33, avenue Hoche, FR-
75008 PARIS, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfumery products, make-up products, cosmetic 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1377410 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201715834 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salzgitter Mannesmann GmbH, Eisenhüttenstraße 99, 
DE-38239 SALZGITTER, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal hardware; building and construction materials 
and elements of metal; unprocessed and semi-
processed materials of metal; doors and windows of 
metal; structures and transportable buildings of metal; 
transport and packaging containers of metal; tubes of 
metal; steel strip; clamps of metal; sheets of metal; 
rings of metal; mouldings of metal; bolt of metal. 

  Klasse 7   Machines and machine tools for treatment of metals 
and for manufacturing of metals; agricultural machines, 
earthmoving, construction, oil and gas extraction and 
mining equipment; transporting machines; parts and 
accessories for all the aforesaid goods, included in this 
class. 

  Klasse 40   Custom manufacture and assembly services; 
treatment and conversion of metal; rental of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class; 
printing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1378585 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201716203 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.17, FI, T201751781 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Serres Oy, Keskustie 23, FI-61850 KAUHAJOKI AS, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines for emptying fluids and medical waste from 
bags. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378586 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201716204 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.17, FI, T201751780 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Serres Oy, Keskustie 23, FI-61850 KAUHAJOKI AS, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Sanitary solidifying agent used for collecting and 
disposing of liquids from treatment procedures. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments for 
use during surgical procedures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378751 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201716226 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.31, EM, 016783813 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, DE-81739 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric household and kitchen machines and 

apparatus, included in class 7, in particular electric 
kitchen machines and apparatus, including grinders, 
beaters and kneading apparatus, fruit presses, juice 
extractors, juice centrifuges, mincing machines, cutting 
apparatus, electrically powered tools, tin openers, knife 
sharpening apparatus, and machines and apparatus for 
making beverages and/or preparing food, beverage 
pumps for dispensing chilled beverages; electric 
vending machines for beverages or foods, automatic 

vending machines; electrical apparatus for sealing 
plastics (packaging); electrical waste disposers, namely 
waste grinders and waste compacting machines; 
dishwashers; electric machines and apparatus for 
cleaning laundry and clothing (included in class 7), 
including washing machines, spin dryers; ironing 
presses, ironing machines, included in class 07; electric 
household cleaning equipment, including electric 
window cleaning equipment, electric shoe polishers 
and vacuum cleaners, wet and dry vacuum cleaners; 
robotic vacuum cleaners, robots for household chores; 
parts for all the aforesaid goods, included in class 07; 
hoses, pipes, dust filters and dust filter bags, vacuum 
cleaners brushes, all for vacuum cleaners. 

  Klasse 11   Apparatus for heating, steam generating and cooking, 
in particular stoves, baking, roasting, grilling, toasting, 
defrosting and heating devices, water heaters, 
immersion heaters, slow cookers, microwave ovens, 
waffle irons (electric), egg-boilers, deep fat fryers 
(electric); electric tea and coffee machines, espresso 
coffee machines, automatic coffee machines (included 
in class 11); refrigerating apparatus, in particular 
refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, 
beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, 
ice machines and apparatus; drying apparatus, in 
particular including tumble dryers, laundry drying 
machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps 
(other than for medical use); heating pads (not for 
medical purposes), electric blankets (not for medical 
purposes); apparatus for ventilating, in particular fans; 
extractor hood filters, extractor hood apparatus and 
covers for extractor hoods, air conditioning apparatus 
and devices for improving air quality, humidifiers, air 
deodorising apparatus, scent dosing apparatus (not for 
personal use); air purifying apparatus; apparatus for 
water supply and sanitary purposes, in particular 
including fittings for steam generating and ventilating 
apparatus and water supply installations; water 
heaters, storage water heaters and instantaneous 
water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all 
the aforesaid goods, included in class 11; mechanical 
taps for dispensing cooled beverages for use in 
combination with appliances for cooling of beverages 
(other than vending machines). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1379578 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201801071 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, FI-21200 RAISIO, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Pickled fruits; dried fruit; jellies, jams, compotes, fruit 
and vegetable spreads; milk; dairy products and dairy 
substitutes; processed nuts; edible seeds; milk shakes.

  Klasse 30   Flour; cereal preparations; bread; pastry; cookies; 
confectionery; ice cream; flaked wheat; oat flakes; corn 
flakes; hot breakfast cereals; breakfast cereals, 
porridge and grits; muesli; muesli bars; cereal-based 
snack food; flour mixtures for use in baking. 

  Klasse 31   Seeds; unprocessed cereals; nuts; fodder. 
  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; preparations for making 

beverages; smoothies containing grains and oats; 
smoothies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1379768 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201716533 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.14 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.16, DE, 30 2017 012 

235.7 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 TENTE GmbH & Co. KG, Herrlinghausen 75, DE-

42929 WERMELSKIRCHEN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Rollers and wheels of metal. 
  Klasse 7   Rollers and wheels as parts of transportation devices, 

machines and apparatus. 
  Klasse 10   Rollers and wheels as parts of medical furniture, 

chairs for medical purposes, hospital and nursing beds, 
medical devices. 

  Klasse 12   Rollers and wheels as parts of dollies, shopping 
trolleys, equipment trolleys, fork-lift trucks, pallet trucks, 
towing tractors, pallet transfer trucks, vehicles. 

  Klasse 18   Rollers and wheels as parts of suitcases, bags, 
luggage and other carrying cases. 

  Klasse 20   Rollers and wheels as parts of furniture, chairs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1382532 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201801454 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.21, EM, 017232761 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Alte 
Akademie 2, DE-85354 FREISING, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Combs; sponges; brushes; material for brush-making; 

cleaning articles; steelwool; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; porcelain ware; 
containers for household or kitchen use; household or 
kitchen utensils. 

  Klasse 32   Beer; shandy; mineral water [beverages]; aerated 
water; non-alcoholic beverages; fruit drinks; juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; providing 
temporary accommodation. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1383459 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201800219 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.03, EM, 017063736 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The marks consists of double circles with a small 

opening where a straight arrow goes from inside the 
circle and out through the opening. The words 
"Bacteria Barrier Technology" are placed to the right of 
the figure, all in turquoise on a white background. 

(730) Innehaver: 
 Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 HUMLEBÆK, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical catheters for incontinence. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1383703 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201800263 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.19, IT, 

302016000127880 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valentino SpA, Via Turati, 16/18, IT-20121 MILANO, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, including night and day creams; 

preparations for cleaning and care of the face and 
body; bubble bath; shaving foam; aftershave; make-up 
foundations; nail polish; body deodorants for men and 
women; hand and body soap; shampoos and hair 
rinses; hair spray; dentifrices; fragrances, namely 
perfume, eau de Cologne, and essential oils for 
personal use for men and women. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; purses; school book 
bags; bags (nose -) [feed bags]; card wallets 
[leatherware]; traveling trunks; travelling bags; 
backpacks; wallets; grocery tote bags; attache cases; 
beach bags; casual bags; handbags; travel baggage; 
handbag frames; purses; document suitcase; cases 
made of leather; beauty cases sold empty; key-cases 
of leather and skins; travel garment covers; sport bags; 
hat boxes of leather; bags (garment -) for travel; straps 
(leather shoulder -); straps (leather-); raw skins; dog 
collars; clothing for pets; umbrellas; walking sticks; 

walking staffs; whips, harness and saddlery; harness 
fittings. 

  Klasse 25   Clothing; coveralls; underwear; jumpers; shirts; 
sweaters; tutus; ready-made clothing; breeches; top 
clothes; knitwear [clothing]; coats; skirts; petticoats; 
sweaters; topcoats; jackets [clothing]; quilted jackets; 
ski jackets; ski trousers; parkas; leather clothing; tee-
shirts; chemisettes; trousers; dressing gowns; tights; 
gilets; jerseys; pajamas (am.); robes; brassieres; vest 
tops; bustiers; briefs; children's wear; layettes, 
swimming caps; swimming costumes; clothing for 
gymnastics; rainproof clothing; mackintoshes; 
masquerade costumes; footwear; slippers; bath 
sandals; boots; sports (boots for-); riding shoes; 
galoshes; shoes; beach shoes; sandals; training shoes; 
gymnastic shoes; overshoes; headgear; hats; berets; 
visors; socks; suspenders for stockings; stockings; 
garters; gloves [clothing]; fingerless gloves; muffs 
[clothing]; shawls; neckties; bow ties; scarves, sashes 
for wear; veils [clothing]; bandanas [neckerchiefs]; furs 
(clothing); stoles of fur; waist belts; wedding dresses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384247 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201800445 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.04, EM, 016676405 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Excavators, wheel loader, cranes [lifting and hoisting 

apparatus] and machines for the handling of materials; 
automatic rapid coupling systems for excavators, wheel 
loaders, cranes and material handling machines; 
fastening devices and quick fastening devices for 
machines (parts of machines); automatic rapid coupling 
systems for machines; control devices for machines; 
actuators for machines; control mechanisms for 
machines. 

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

  Klasse 12   Forklift trucks; coupling devices and rapid coupling 
devices for fork-lift trucks; automatic rapid coupling 
systems for fork-lift trucks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1384371 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201800473 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.24, DE, 30 2017 104 

172 
(540) Gjengivelse av merket: 

UVEX V-IONICS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Strasse 
181-189, DE-90766 FÜRTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Respirators, other than for artificial respiration, in 

particular respiratory masks and respiratory apparatus 
for workers; protective masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384383 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201800476 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.21, IT, 

302016000063537 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polynt S.p.A., Via Enrico Fermi, 51, IT-24020 
SCANZOROSCIATE (BERGAMO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Catalysts for chemical and biochemical processes; 

catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals; catalysts for use in the manufacture of 
synthetics, rubbers and polymers; catalysts for phthalic 
and maleic anhydrides; catalysts for formaldehyde; 
catalysts for pyromellitic dianhydride, phthalic 
anhydride, maleic anhydride, trimellitic anydride, 
tetrahydrophthalic anhydride, methyltetrahydrophthalic 
anhydride, methylhexahydrophthalic anhydride, 
hexahydrophthalic anhydride, methylendomethylene 
tetrahydrophthalic anhydride, succinic anhydride, 
maleic acid, fumaric acid, malic acid; esters; acetic acid 
ester; methyl ester; thermosetting molding compounds; 
synthetic resins for use in the manufacture of molding 
compounds; synthetic resins for use in the manufacture 
of plastic molding compounds; polyester resins; 
unsaturated polyester resins; unsaturated vinylester 
resins; expanded unsaturated polyester resins, in foam 
form or adapted to produce foam; expanded synthetic 
resins in foam form or adapted to produce foam; 
unsaturated polyester resin-based coatings in gel form; 
unprocessed acrylic resins for use in the industry of 
plastics, inks, electrotechnics, electronics, paints, 
adhesives, lubricants, oils, feed, food, agriculture, 
automobiles, furniture, furnishings, transport and in the 
medical and building fields; unprocessed artificial resins 
for use in the industry of plastics, inks, electrotechnics, 
electronics, paints, adhesives, lubricants, oils, feed, 
food, agriculture, automobiles, furniture, furnishings, 
transport and in the medical and building fields; 
unprocessed artificial resins as raw materials in the 
form of powders, liquids or pastes; polymer base 
compositions used in the manufacture of commercial, 
industrial and domestic goods, polymer resins used in 
the manufacture of resin or fiber composites; 
plasticizers; chemical fertilizers; chemical preparations 
for use in agriculture, horticulture and forestry; chemical 

preparations for the treatment of seeds; chemical 
preparations for scientific purposes, other than for 
medical or veterinary use; chemical preservatives for 
use in the production of a wide variety of chemicals; 
chemical products for the fresh-keeping and preserving 
of food; chemical reagents, other than for medical or 
veterinary purposes; chemical excipients, fillers and 
solvents used in the manufacture of paints and 
pigments; chemicals for use in industry and science; 
chemicals for use in the manufacture of plastics, inks, 
paints, adhesives. lubricants, oils, parts of vehicle 
bodies, electronic materials, chemical additives for 
general industrial use in the manufacture of a wide 
variety of goods; unprocessed plastics for industrial 
use; unprocessed plastics in all forms; unprocessed 
plastic materials in powder, liquid or paste form; 
adhesives, other than for stationery or household 
purposes; chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics, manures; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations, chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances, adhesives used in industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384385 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201800477 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The letter "M". 

(730) Innehaver: 
 Maurten AB, Arvid Wallgrens backe 20, SE-41346 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Carbonic hydrates, sugar, sirup, gels with carbonic 
hydrates for use as food supplements; all of the 
aforementioned goods exclusively for use in connection 
with the exercise of sports and athletics. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing, footwear, 
headgear for use when exercising sports and athletics.

  Klasse 32   Sports drinks, mineral and aerated water as well as 
other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit 
juices; syrups and other concentrates for making 
beverages, preparations, powders and concentrates for 
making beverage; nutritionally fortified beverages; all of 
the aforementioned goods exclusively for use in 
connection with the exercise of sports and athletics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1384386 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201800478 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.03, AT, AM 22/2017 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pipelife International GmbH, Wienerberg City, 
Wienerbergstrasse 11, AT-1100 WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective sheaths for electric lines and optical 

waveguides. 
  Klasse 17   Flexible tubes, tubing connectors, junctions for pipes, 

junctions for cable protection tubes, pipe muffs; all 
aforesaid goods made of plastic; pipe couplings, not of 
metal. 

  Klasse 19   Pipe for building, not of metal; pipes and conduits of 
plastic. 

  Klasse 37   Construction; repair of protective sheaths for electric 
lines and optical waveguides, flexible tubes, tubing 
connectors, junctions for pipes; repair of junctions for 
cable protection tubes, pipe muffs, pipes and conduits 
of plastic and pipe and pipe couplings for building, not 
of metal; installation of protective sheaths for electric 
lines and optical waveguides, flexible tubes, tubing 
connectors, junctions for pipes; installation of junctions 
for cable protection tubes, pipe muffs, pipes and 
conduits of plastic and pipe and pipe couplings for 
building, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384391 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201800479 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.16, EM, 016179533 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ecolean AB, Box 812, SE-25108 HELSINGBORG, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat extracts; soups; soup concentrates; preparations 

for making soups; preserved and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; fruit juices for 
cooking; eggs; milk and milk products; milk beverages; 
beverages consisting principally of milk; milk based 
drinks and beverages, milk predominating; milk 
beverages containing fruit; beverages having a milk 
base; dairy-based beverages; milk shakes; organic 
milk; sour milk; kefir; buttermilk; soured milk; skimmed 
milk; evaporated milk; condensed milk; flavoured milk; 
drinks flavoured with fruit, fruit pastes or fruit juices and 
having a milk base; milk-based beverages flavoured 
with coffee, chocolate or vanilla; fermented milk; milk 
substitutes; desserts made of milk products; dairy 
puddings; milk based desserts; dairy products and 
substitutes for dairy products; cream [dairy products]; 
cream, being dairy products; artificial cream (dairy 
product substitutes); non-dairy creamers; sour cream; 
sour cream substitutes; crème fraîche; yoghurt; 
flavored yoghurt; drinking yoghurt; yoghurt drinks; 
yoghurt beverages; yoghurt-based drinks; Turkish 
yoghurt, Greek yoghurt; beverages made from yoghurt, 
yoghurt based beverages and yoghurt desserts; lactic 

acid bacteria beverages; oat based and cereal based 
beverages for use as milk substitutes; edible oils and 
fats; cooking fats; edible cooking oils; dairy products 
based on milk substitutes. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; ready-to-drink 
tea; ready-to-drink coffee; edible ices; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); sauces; ready-made 
sauces; ice. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; waters; bottled water; bottled 
drinking water; carbonated water; carbonated mineral 
water; drinking water; drinking mineral water; drinking 
spring water; non-carbonated soft drinks; still water; 
soft drinks; fruit flavored soft drinks; non-carbonated 
soft drinks; energy drinks; energy drinks containing 
caffeine; sports drinks; nutritionally fortified beverages; 
beverages containing vitamins; fruit beverages and fruit 
juices; juices; fruit nectars; fruit nectars, non-alcoholic; 
fruit juice concentrates; smoothies; beverages mainly 
consisting of fruit juices; iced and frozen fruit 
beverages; syrups and other preparations for making 
beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384424 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201800486 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.16, EM, 016372294 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valio Ltd, Meijeritie 6, FI-00370 HELSINGFORS, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic substances adapted for medical use, 

excluding trace elements for human and animal use, 
edible plant fibers (non-nutritive), 
fructooligosaccharides for veterinary purposes; food for 
babies, dietary and nutritional supplements, excluding 
trace elements for human and animal use, edible plant 
fibers (non-nutritive), fructooligosaccharides for 
veterinary purposes, lactose, lactic acid bacteria, 
lactobacillus, protein dietary supplements. 

  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products including yogurt, curd, creams, sour creams, 
whipped creams, milk drinks, milk-based beverages 
containing mainly milk, sour milks, milk puddings, milk 
shakes, soya milk (milk substitute), protein milk, 
flavored milk, drinks containing lactobacillus, kephir, 
koumiss; whey; cottage cheese, cheese, cheese 
products; milk powder, dried whey products and whey 
powders; edible oils and fats; butter, margarine; soups, 
milk and cream based dips; fruit juice for cooking. 

  Klasse 30   Coffee, cocoa, tapioca, sago, artificial coffee; ice 
creams; vinegar, sauces; spices; ice; cereal snacks, 
high-protein cereal bars; milk and cream based sauces.

  Klasse 32   Mineral and aerated waters, other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks, fruit juices, syrups and other 
preparations for making beverages; protein-enriched 
sports beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1384453 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201800488 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, DK, VA 2017 

00452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Indgang 

C, DK-2640 HEDEHUSENE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Building materials of metal, namely, grids of metal; 
ceiling systems of metal for attaching ceiling panels. 

  Klasse 17   Insulating materials of mineral wool; packing, stopping 
and insulating materials; insulants in the form of strips, 
felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for 
insulation and scaling against heat, cold, fire, sound, 
vibrations, air, light and 
humidity/moisture/damp/vapour, including sound 
absorbing materials for acoustic regulation; acoustic 
and thermal insulation products and articles; insulation 
and vapour barrier products and articles; insulation in 
the form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels 
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the form of 
matting for insulation; mineral wool/fibres [insulators]; 
processed mineral fibres for use in the manufacture of 
seals, sealants, fillers and gaskets; boards of extruded 
mineral wool, shells of mineral wool, blankets of 
mineral wool, mineral wool stucco and mineral wool 
felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and 
loose or semi-finished mineral wool fibres for 
manufacture of reinforcing and/or filling materials for 
insulation; insulating mineral wool fibres for use in 
sealing and gasketing applications in the automotive 
and building industry; electrical insulating boards; 
friction materials; mineral wool boards for ventilated 
constructions, for facade cladding, roofs, soffits and 
fascias; insulating building materials of mineral wool; 
wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool 
and fibres. 

  Klasse 19   Building materials for road and track constructions 
and for fencing; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of cements and plaster for building 
purposes; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of asphalt sealants and of sealants for 
road construction and roofing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384463 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201800490 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cornish Sea Salt Company Limited, Ocean House, 
Lower Quay Gweek, GB-TR126UD HELSTON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   After sun lotions; after sun moisturisers; aftershave; 

after-shave balms; aftershave creams; after-shave 
creams; after-shave emulsions; after-shave gels; after-
shave lotions; aftershave milk; aftershave moisturising 
creams; after-sun gels [cosmetics]; after-sun oils 
[cosmetics]; age retardant gels; age retardant lotions; 
age spot reducing creams; anti-aging creams; anti-
wrinkle creams; astringents for cosmetic purposes; 
balms (non-medicated-); balms other than for medical 
purposes; bath additives (non-medicated-); bath beads; 
bath bombs; bath concentrates (non-medicated-); bath 
creams (non-medicated-); bath crystals; bath crystals 
(non-medicated-); bath foams; bath foams (non-
medicated-); bath gels; bath gels (non-medicated-); 
bath herbs; bath lotions (non-medicated-); bath 
powders (non-medicated-); bath preparations (non-
medicated-); bath preparations, not medicated; bath 
salts; bath salts, not for medical purposes; bath soaps; 
bathing lotions; bath (cosmetic preparations for -); 
beauty balm creams; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty lotions; beauty masks; beauty 
milks; beauty serums; beauty soaps; body butter; body 
creams; body cream soaps; body creams [cosmetics]; 
body deodorants [perfumery]; body emulsions; body 
lotions; body masks; body moisturisers; body scrubs; 
body shampoos; body sprays; body sprays [non-
medicated]; cleansing creams; cleansing foams; 
cleansing gels; cleansing lotions; cleansing masks; 
cosmetic hand creams; cosmetic moisturisers; cosmetic 
nourishing creams; cosmetic powder; cosmetic 
preparations; cosmetic preparations for body care; 
cosmetic products in the form of aerosols for skincare; 
cosmetics; cosmetics and cosmetic preparations; 
cosmetics for personal use; creams (cosmetic -); 
creams (non-medicated-) for the body; creams (non-
medicated-) for the eyes; depilatories; exfoliant creams; 
exfoliants; face creams (non-medicated-); face creams; 
face packs; face scrubs (non-medicated-); facial beauty 
masks; facial cleansers; facial cleansers [cosmetic]; 
facial creams; facial creams [cosmetic]; facial lotions 
[cosmetic]; facial moisturisers [cosmetic]; facial scrubs; 
facial scrubs [cosmetic]; facial toners [cosmetic]; facial 
washes [cosmetic]; foaming bath gels; foot balms (non-
medicated-); foot scrubs; granulated soaps; hair 
conditioners; hair cosmetics; hair creams; hair 
moisturising conditioners; hair nourishers; hair 
protection creams; hair protection gels; hair protection 
lotions; hair protection mousses; hand cleaners; hand 
creams; hand lotions (non-medicated-); hand scrubs; 
liquid bath soaps; liquid soaps used in foot baths; liquid 
soaps for hands and face; lotions for cellulite reduction; 
lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body 
care; make-up; make-up for the face and body; make-
up removing preparations; masks (beauty -); massage 
creams, not medicated; massage gels other than for 
medical purposes; moisturisers; moisturisers 
[cosmetics]; moisturising body lotions [cosmetic]; 
moisturising concentrates [cosmetic]; moisturising gels 
[cosmetic]; moisturising skin creams [cosmetic]; 
moisturising skin lotions [cosmetic]; night creams; night 
creams [cosmetics]; non-medicated skin toners; non-
medicated bath salts; non-medicated beauty 
preparations; non-medicated cleansing creams; non-
medicated cosmetics; non-medicated creams; non-
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medicated foot creams; non-medicated hair lotions; 
non-medicated hair shampoos; non-medicated lotions; 
non-medicated moisturisers; non-medicated scalp 
treatment creams; non-medicated shampoos; non-
medicated skin care preparations; non-medicated skin 
clarifying lotions; non-medicated skin lotions; non-
medicated soaps; ointments for cosmetic use; seaweed 
for cosmetology; shampoo-conditioners; shampoos; 
shampoos for personal use; shave creams; shaving 
balms; shaving foams; shaving gels; shaving lotions; 
shaving mousses; shaving preparations; shaving 
preparations in liquid form; shaving soaps; shaving 
sprays; shaving sticks [preparations]; shower and bath 
gels; shower creams; shower foams; shower gels; skin 
balms [cosmetic]; skin balms (non-medicated-); skin 
care creams [cosmetic]; skin care creams, other than 
for medical use; skin care lotions [cosmetic]; skin 
cleaners [non-medicated]; skin cleansers [cosmetic]; 
skin cleansers [non-medicated]; skin cleansing creams; 
skin cleansing creams [non-medicated]; skin cleansing 
lotions; skin conditioners; skin conditioning creams for 
cosmetic purposes; skin creams; skin creams 
[cosmetic]; skin creams [non-medicated]; skin 
emollients; skin emollients [non-medicated]; skin 
lotions; skin make-up; skin masks [cosmetics]; skin 
moisturizer masks; skin moisturizers; skin toners; skin 
tonics [non-medicated]; soaps; soaps (antiperspirant -); 
soap (cakes of -); soaps (deodorant -); soaps; soaps in 
liquid form; soapy gels; throat sprays [non-medicated]; 
toning lotions, for the face, body and hands. 

  Klasse 5   Allergy medications; allergy relief medication; 
antifungal creams for medical use; antifungal 
preparations; anti-inflammatory ointments; balms for 
medical purposes; balms for pharmaceutical purposes; 
bath preparations, medicated; bath salts for medical 
purposes; bath (therapeutic preparations for the -); 
baths (salts for mineral water -); capillary lotions 
(medicated-); creams (medicated-) for application after 
exposure to the sun; creams (medicated-) for the feet; 
creams (medicated-) for the lips; decongestant nasal 
sprays; decongestants; douching preparations for 
medical purposes; extracts of medicinal herbs; extracts 
of medicinal plants; face creams (medicated-); face 
scrubs (medicated-); foot balms (medicated-); foot 
creams (medicated-); hand creams for medical use; 
hand lotions (medicated-); medicated creams for 
treating dermatological conditions; medicated dental 
rinses; medicated lotions for treating dermatological 
conditions; medicated mouth spray; medicated 
mouthwash; medicated ointments for treating 
dermatological conditions; medicated skin lotions; 
medicated throat sprays; mineral preparations for 
medical purposes; mineral salts for baths; mineral salts 
for medical purposes; mineral water salts; moisturising 
body lotions [pharmaceutical]; moisturising creams 
[pharmaceutical]; mouth rinses for medical use; mouth 
sprays for medical use; mouthwashes for medical 
purposes; nasal decongestants; nasal rinse; night 
creams [medicated]; ointments for pharmaceutical 
purposes; pharmaceutical creams; pharmaceutical 
preparations for skin care; pharmaceutical preparations 
for treating skin disorders; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology; pharmaceutical preparations for 
wounds; pharmaceutical skin lotions; plant extracts for 
pharmaceutical use; protective creams (medicated-); 
salts for medical purposes; salts for mineral water 
baths; salts (mineral water -); scrubs [preparations] for 
medical use; sea water for medicinal bathing; skin care 
creams for medical use; skin care lotions [medicated]; 
skin care (pharmaceutical preparations for -); skin 
tonics [medicated]; sodium salts for medical purposes; 
sunburn ointments; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; therapeutic creams 
[medical]; therapeutic medicated bath preparations; 
water (sea -) for medicinal bathing. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384479 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201800494 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.22, EM, 016751091 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AWA Holding AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Recorded software; downloadable applications for 

mobile telephones and tablets; computer programs. 
  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 

software; providing of virtual computer environments 
and computer systems by means of cloud services; 
cloud computing. 

  Klasse 45   Legal services; legal research; legal advice relating to 
intellectual and industrial property rights; management 
of intellectual and industrial property rights; monitoring 
of industrial property rights; services in the fields of 
intellectual property law, competition law, marketing law 
and negotiation rights; legal services relating to the 
establishment, maintaining, licensing and sale of 
industrial property rights. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384484 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201800495 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.28, EM, 016925455 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, DK-3520 FARUM, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic preparations; skin, eye and nail care 

preparations; soaps and gels; perfumery; essential oils; 
cosmetic preparations for the care of the skin and the 
hair; body cleaning and beauty care preparations; hair 
preparations and treatments; make-up; cosmetics; bath 
preparations; cosmetic cleansers. 

  Klasse 21   Cosmetic and toilet utensils and bathroom articles; 
makeup brushes and applicators for applying makeup; 
make-up brushes. 

  Klasse 35   Wholesale and retail sale, also via a global network, of 
cosmetic preparations, skin, eye and nail care 
preparations, soaps and gels, perfumery, essential oils, 
cosmetic preparations for the care of the skin and the 
hair, body cleaning and beauty care preparations, hair 
preparations and treatments, make-up, cosmetics, bath 
preparations, cosmetic cleansers; wholesale and retail 
sale, also via a global network, of cosmetic and toilet 
utensils and bathroom articles, makeup brushes and 
applicators for applying makeup as well as make-up 
brushes. 

  Klasse 44   Human hygiene and beauty care; hygienic and beauty 
care; beauty salons; consultancy concerning beauty 
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care; consultancy concerning cosmetics; information 
regarding cosmetic preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384498 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201800496 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEIMER KG, Kotzinger Str. 16, DE-83278 
TRAUNSTEIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Additives for soups consisting of meat and eggs. 
  Klasse 30   Breadcrumbs; wholemeal breadcrumbs; flour and 

breadcrumbs, including with added spices; breadcrumb 
mixtures, including in prepared form; prepared bread 
products, in particular for bread dumplings; roasted 
white bread cubes, namely croutons; additives for 
soups, in particular soup noodles and pancake-type 
noodles for soup; bread and bread crisps; flat rye 
bread. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384502 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201800499 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.04, DE, 30 2017 011 

167 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, Georg-Simon-
Ohmstrasse 50, DE-83301 TRAUNREUT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus, including luminaires and lamps, as 

well as their parts, especially prismatic panels and 
prismatic foils; lamp reflectors; light conductors, light 
distribution apparatus and their parts; LED lamps and 
LED luminaires and their parts, lighting facilities and 
their parts, also on LED basis; aforesaid goods also 
composed as lighting systems; parts of all the aforesaid 
goods included in class 11. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384521 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201800500 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.22, GB, 

UK00003220398 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lunar Caravans Limited, Sherdley Road, GB-PR5 5JF 
LOSTOCK HALL PRESTON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Caravans; motor caravans; motor homes; camper 

vans; parts, fittings and accessories for all of the 
aforementioned goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384532 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201800501 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a cartoon rendition of a Chinese 

dumpling. 
(730) Innehaver: 

 Gao Defu, 1-23-2#, No 16 Run Jing Yuan, Zhong Shan 
District, CN-DALIAN CITY, LIAONING PROVINCE, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee; tea-based beverages; tea; sugar; honey; 

pastries; jiaozi [stuffed dumplings]; rice; noodles; 
condiments. 

  Klasse 43   Accommodation bureau services [hotels, boarding 
houses]; cafe services; cafeteria services; canteen 
services; snack-bar services; bar services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1384536 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201800502 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axopar Holdings Oy, Itämerentori 2, FI-00180 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail of boats; retail of boat parts; retail of boat 

accessories. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384557 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201800503 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.09, DE, 30 2016 034 

725 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scayan GmbH, Markuspfad 2, DE-45133 ESSEN, 
Tyskland 

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

commercial trading and consumer information services, 
namely, organising of business contacts, commercial 
intermediation services, business contact services, 
organizing of business competitions, marketing agency 
services, import and export services, negotiation and 
conclusion of commercial transactions for third parties, 
ordering services, price comparison services, 
procurement services for others, arranging 
subscriptions to a telematics, telephone or computer 
service for others; retail and wholesale services in 
relation to nutritional supplements, foodstuffs, 
beverages, dietetic preparations, information 
technology and audiovisual equipment; business 
assistance, management and administrative services; 
business analysis, research and information services; 
business advisory services relating to company 
performance; conducting employee incentive programs; 
business consultancy and advisory services; lending 
and/or rental of objects in connection with the providing 
of the aforesaid services, included in this class; 
consultancy and information in relation to the aforesaid 
services, included in this class. 

  Klasse 41   Publishing and reporting; education, entertainment 
and sports; education and education in movement 
awareness; providing of training in the field of health 
care and nutrition; training in the handling of food; 
education services relating to nutrition; leasing or rental 
of objects in connection with the providing of the 
aforesaid services, included in this class; consultancy 
and information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 43   Consultancy services relating to food; temporary 
accommodation; services for providing food and drink; 
leasing or rental of objects in connection with the 
providing of the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 44   Providing information about dietetic preparations and 
nutritional supplements; providing nutritional 

information about food for medical weight loss 
purposes; consultancy services relating to personal 
behaviour in relation to heath and nutrition; agriculture, 
aquaculture, horticulture and forestry services; human 
healthcare services; human hygiene and beauty care; 
leasing or rental of objects in connection with the 
providing of the aforesaid services, included in the 
class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384566 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201800504 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.09, GB, 

UK00003249269 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Regatta Ltd, Risol House, Mercury Way, Dumplington, 

Urmston, GB-M417RR MANCHESTER, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, 
footwear and headgear for use in sporting and outdoor 
pursuits; gloves [clothing]; mittens; scarves; gaiters, 
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; 
socks; leggings [leg warmers]; leggings [trousers]; 
tights; underclothing; sweat-absorbent underclothing 
[underwear]; underwear; thermal underwear; vests; 
sleepwear; jackets [clothing]; jacket hoods; jerseys 
[clothing]; sports jerseys; jumpers; pullovers; body 
warmers; gilets; fleeces; knitwear; shirts; short-sleeve 
shirts; sweaters; t-shirts; polo-shirts; tank-tops; 
leisurewear; tracksuits; skirts; trousers; pants; shorts; 
skorts; dresses; swimwear; outerwear, namely, shells, 
rain jackets, rain pants; waterproof clothing; waterproof 
jackets; overtrousers; coats; overcoats; raincoats; 
anoraks; parkas; ponchos; windcheaters; ski wear 
namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib 
overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves; 
snowboard wear namely, snowboard jackets, 
snowboard trousers, snow suits; clothing for cyclists 
namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets, cycle 
shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle leggings 
[trousers], waterproof clothing for cyclists, windproof 
clothing for cyclists, cycle gloves, cycle mitts; athletic 
clothing; athletic uniforms; sportswear; casualwear; 
yoga shirts; yoga bottoms; yoga pants; belts [clothing]; 
money belts (not of precious metal); leisure footwear; 
shoes; sandals; flip flops; athletic shoes; sneakers; trail 
shoes; boots; snow boots; ski and snowboard boots 
and shoes and parts thereof; cycle shoes; lace boots; 
galoshes; hiking shoes and boots; climbing shoes and 
boots; athletic shoes; sports footwear; yoga shoes; 
wellingtons; inner soles; hats; caps [headwear]; 
headbands [clothing]; earbands; bandanas; ear muffs 
[clothing]; balaclavas; mufflers; beanies; knitted caps. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384601 
(151) Int.reg.dato: 2017.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201800509 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.14, EM, 015924772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lemminkäinen OYJ, Salmisaarenaukio 2, FI-00180 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Building materials (non-metallic); asphalt, pitch and 

bitumen; bituminous materials for waterproofing. 
  Klasse 37   Building construction; infrastructure construction 

services; installation, repair and maintenance services 
related to technical building services; consulting 
services related to infrastructure construction and 
installation, repair and maintenance of technical 
building services; quarrying of minerals aggregate; 
asphalt paving and foundation structuring; metal and 
steel construction; screening of minerals aggregate. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384984 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201800737 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Guangdong Flexwarm Advanced Materials & 

Technology Co., Ltd, Jianmei Artificial Board Factory, 
No. 7 Xi'an Road, Zini Village, Shawan Town, Panyu 
District, CN-511483 GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer peripheral devices; chronographs [time 

recording apparatus]; navigational instruments; 
monitoring apparatus, electric; materials for electricity 
mains [wires, cables]; fluorescent screens; theft 
prevention installations, electric; anode batteries. 

  Klasse 11   Germicidal lamps for purifying air; cookers; 
refrigerators; fabric steamers; hair driers [dryers]; 
heaters for heating irons; taps [faucets]; fumigation 
apparatus, not for medical purposes; sterilizers; pocket 
warmers; socks, electrically heated; clothing, 
electrically heated. 

  Klasse 25   Clothing; layettes [clothing]; shoes; hats; leggings [leg 
warmers]; gloves [clothing]; scarves; girdles; shower 
caps; sleep masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385099 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201800747 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.18 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, DE, 30 2017 101 

881 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, DE-90471 
NÜRNBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed matter, especially catalogues for fairs, 

exhibitions, meetings and congresses; 
telecommunication and address directories 
(publications) for fairs, exhibitions, meetings and 
congresses. 

  Klasse 35   Organization and conducting of fairs and exhibitions 
for commercial and advertising purposes; advertising 
and arrangement of advertising for others; marketing of 
goods and services through all communication media; 
sales promotion for others; rental of advertising space, 
also in the Internet (banner exchange); rental of 
advertising material; distribution of advertising material 
(flyers, prospectus, printed matter, samples of goods); 
commercial information and directory agency services 
for advertising purposes; publication of publicity texts; 
provision of commercial and business contact 
information for congress, fair or exhibition participants, 
organizers and sponsors; statistical analysis of an 
accomplished event; direct mail advertising to attract 
new customers and to maintain the existing fair 
exhibitors or event participants; providing and rental of 
display stands. 

  Klasse 38   Providing access to forums on the Internet; providing 
access to information on the Internet; providing access 
to platforms and portals on the Internet for mediation of 
service and trade business for third parties; providing 
access to databases. 

  Klasse 41   Organization and arrangement of educational 
meetings, symposia and congresses; publication of 
publishing products in electronic form on machine 
readable data carriers, other than for advertising 
purposes; providing of electronic publications, not 
downloadable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385170 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201800759 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEXANS, 4 Allée de l'Arche, FR-92400 
COURBEVOIE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Non-mechanical unwinding stands for non-electric 

cables; non-mechanical supports for non-electric cable 
reels and coils. 

  Klasse 7   Mechanical unwinding stands for electric and non-
electric cables; mechanical supports for electric and 
non-electric cable reels and coils. 

  Klasse 9   Electric wires and cables. 
  Klasse 20   Non-mechanical unwinding stands for electric cables; 

non-mechanical supports for electric cable reels and 
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coils. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385563 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201800989 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.15, ES, 3.656.720 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BML Group Limited, The Experience Centre, Ta'Xbiex 

Seafront, MT-XBX1027 TA XBIEX, Malta 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software; interactive computer systems. 
  Klasse 41   Gambling; providing casino equipment; rental of 

casino games; casino services, games and betting; 
computerized bingo operation services; providing 
online computer games; provision of casino equipment 
and games; gaming services for entertainment 
purposes. 

  Klasse 42   Computer programming; provision of search engines 
for the Internet; computer network services; 
development, programming and implementation of 
software; consultancy and advisory services regarding 
information technology; hosting of servers; design, 
maintenance, rental and updating of computer 
software; Internet search engines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385619 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201800998 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.09, EM, 017451709 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ball Wholesale ApS, Kløvermarken 29, DK-7190 
BILLUND, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers. 
  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385634 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201801455 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.08, EM, 017445438 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Alte 

Akademie 2, DE-85354 FREISING, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 21   Combs; sponges; brushes; material for brush-making; 
cleaning articles; steelwool; glass, unworked or semi-
worked, except building glass; porcelain ware; 
containers for household or kitchen use; household or 
kitchen utensils. 

  Klasse 32   Beer; shandy; mineral water [beverages]; aerated 
water; non-alcoholic beverages; fruit drinks; juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; providing 
temporary accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1385705 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201801002 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the block capital letter "H" with an 

image of a bullet in each vertical bar. 
(730) Innehaver: 

 Hornady Manufacturing Company, PO Box 1848, US-
NE68802 GRAND ISLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 13   Bullets, ammunition, and firearms ammunition loading 

and reloading tools, namely, presses, powder 
measures, priming tools, deburring tools, loading 
blocks, powder drop tubes, case trimmers, shell 
holders, funnels, case tumblers, bullet pullers, and 
reamers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385932 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201801049 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.24, FR, 4363990 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vallourec Oil and Gas France, 54 rue Anatole France, 
FR-59620 AULNOYE-AYMERIES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal tubes and pipes; tubes and pipes of steel; metal 

tubes and pipes for industrial use; metal tubes and 
pipes intended for oil and gas industries; metal tubes 
and pipes for hydrocarbon compound extraction; 
tubular metal rods for drilling oil and gas wells; metal 
tubes and pipes for drilling oil and gas wells; metal 
tubes and pipes for offshore drilling of oil and gas wells; 
metal tubes and pipes, namely, removal columns for oil 
and gas wells; metal tubes and pipes for the completion 
of oil and gas wells; threaded metal tubes and pipes; 
assembly device of/for metal tubes and pipes, in 
particular threaded tubes and pipes; threaded fasteners 
for metal tubes and pipes, in particular for assembling 
of metal tubes and pipes in oil and gas industry, for 
hydrocarbon compounds extraction, drilling of oil and 
gas wells, delivery columns, formworks and casings, 
accessories intended for oil and gas industries; 
couplings and threaded sleeves for assembling metal 

tubes and pipes; threaded metal tubes and pipes for 
the oil and gas industry, hydrocarbon compound 
extraction, drilling of oil and gas wells, removal 
columns, formwork, accessories for the oil and gas 
industries; threaded metal fittings or sleeves for 
assembling metal tubes and pipes for the oil and gas 
industry, hydrocarbon compound extraction, drilling of 
oil and gas wells, removal columns, formwork, 
accessories for the oil and gas industries. 

  Klasse 7   Drilling machines and parts of drilling machines; well 
drilling machines and parts of well drilling machines; 
tools for drilling of wells; tubular metal rods for wells 
drilling; oil and gas field equipment, namely, tools for 
drills and drilling rigs; cutting tools and inserts for 
machining, in particular for machining wire on metal 
tubes and pipes, metal fittings and sleeves, metal 
tubular tool joints. 

  Klasse 9   Measuring instruments; gauges, calipers, gauges, 
inspection components and control devices, for 
dimensional control, in particular for the dimensional 
inspection of threaded metal tubes and pipes for the oil 
and gas industry, threaded fasteners devices for metal 
pipes and tubes for the oil and gas industry, threaded 
fasteners of accessories for the oil and gas industry, 
threaded metal sleeves for assembling metal tubes and 
pipes, metal tubular threaded well-drilling rods. 

  Klasse 42   Consulting, reports, technical project studies, tests, 
technical assistance, technical research, engineering 
works, in particular in the fields of oil and gas industry, 
tubes, pipes, fasteners, tubular components and tools 
used in the field of oil and gas development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385938 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201801215 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.31, GB, 

UK00003247296 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ARM Limited, 110 Fulbourn Road, GB-CB19NJ 

CAMBRIDGE, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer hardware; integrated circuits; 
semiconductors; microprocessors; processors [central 
processing units]; application specific integrated 
circuits; graphics processing units; semiconductor 
intellectual property cores; instruction set architectures; 
microcontrollers; electronic chips; data processors; 
interfaces for computers; printed circuit boards; 
computer servers; electronic sensors; apparatus for 
wireless communications; electronic data storage 
devices; electronic devices that send and receive data 
in a connected network; sim cards; computer software; 
software, namely communication software as a 
Multimedia Services Identity Module (ISIM); computer 
software used in and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores, semiconductor intellectual property cores, macro 
cells, microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; computer software used in, and for use in the 
design, development, modelling, simulation, compiling, 
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de-bugging, verification, construction and interfacing of 
application software and operating system software to 
run on integrated circuit based devices; microprocessor 
design file software; computer software used in 
servers; operating system software; web services 
software; security and cryptographic software; 
electronic publications (downloadable or streamable) all 
relating to instruction set architectures, 
microprocessors, computer hardware, computer 
software, integrated circuit based devices and 
electronic devices that send and receive data in a 
connected network. 

  Klasse 42   Research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all relating 
to electronic data processing equipment, 
microprocessors, system-on-chip devices, processors 
[central processing units], chips [integrated circuits], 
graphics processing units, semiconductor intellectual 
property cores, instruction set architectures, integrated 
circuits, computer hardware, computer software, 
integrated circuit based devices, microprocessor cores, 
microcontrollers, bus interfaces and printed circuit 
boards; research, development, design, technical 
consultancy and technical support services, all relating 
to computer software used in and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
integrated circuits, microprocessors, microprocessor 
cores and semiconductor intellectual property cores; 
research, development, design, technical consultancy 
and technical support services, all relating to computer 
software used in and for use in the design, 
development, modelling, simulation, compiling, de-
bugging, verification, construction and interfacing of 
macro cells, system-on-chip devices, micro-controllers, 
bus interfaces and printed circuit boards; research, 
development, design, technical consultancy and 
technical support services, all relating to computer 
software used in servers, operating system software, 
web services software, security and cryptographic 
software; software as a service [SaaS]. 
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 Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, DE-
22047 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools; motors [except for land vehicles]; 

power transmission couplings [other than for land 
vehicles]; transmission components (except for land 
vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; lifting and transport apparatus included in this 
class; industrial trucks included in this class; elevating 
apparatus; hub-tilt devices; cranes; winches; chain 
hoists; loading bridges; conveyors; control mechanisms 
for machines and motors; hand-held tools [other than 
hand-operated]; electric machines and apparatus for 
cleaning and care; parts and accessories for all the 
aforementioned machines and devices included in this 
class. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; transport devices included in this class; industrial 

trucks included in this class; handling carts; forklifts; 
lifting cars; stacking vehicles; order pickers; parts and 
accessories for all the aforementioned machines and 
devices included in this class; tipping apparatus. 

  Klasse 37   Building construction; repair of machines for logistic 
use; repair of forklifts and stacking vehicles; repair and 
installation of industrial trucks [machines]; installation of 
machines for logistic use; rental of construction and 
building machines; rental of machines for logistic use; 
maintenance, servicing and repair of vehicles; 
machinery maintenance and repair. 

  Klasse 39   Transport; rental of vehicles and parts thereof; rental 
of forklifts; rental of warehouses and storage 
containers; transportation logistics; consultancy 
services relating to storage, transport and packaging of 
goods; storage of goods; transportation information; 
storage information; freight forwarding services, other 
than the customs clearance of goods for third parties; 
delivery services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1385964 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201801218 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.17, DE, 30 2016 110 

406 
(540) Gjengivelse av merket: 
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 Niklas Knab, Ostlandstr. 52, DE-50858 KÖLN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Evaluation software for signaling devices and sensors; 

software for analyzing the training movement detected 
by the sensors or signaling devices; training software 
[sport]; software for displaying (acoustic, optical) the 
training data recorded with the sensors or signaling 
devices; operating software for the aforesaid sensors 
and signaling devices; software for measuring and/or 
storing the training data recorded with the above-
mentioned sensors and signaling devices; software for 
measuring and/or storing variables recorded with the 
abovementioned sensors and signal devices, namely 
time, speed, acceleration, altitude, ambient 
temperature, coordinates, gps coordinates, 
movements; computer interfaces and software for all 
the aforesaid goods, said software also in the form of 
apps. 

  Klasse 28   Games, toys and playthings; video game apparatus; 
gymnastic and sporting articles; decorations for 
Christmas trees; sports articles and equipment; 
Christmas tree decorations and artificial Christmas 
trees; toys, games, toys and curiosities; parts and 
accessories for all the aforesaid goods, included in this 
class; amusement machines, automatic and coin-
operated; arcade video game machines; archery 
implements; artificial fishing bait; artificial snow for 
Christmas trees; ascenders [mountaineering 
equipment]; baby gyms; backgammon games; bags 
especially designed for skis and surfboards; ball 
pitching machines; balls for games; bar-bells; baseball 
gloves; batting gloves [accessories for games]; bells for 
Christmas trees; billiard equipment; table cushions; 
billiard balls; billiard markers; billiard cues; billiard cue 
tips; billiard tables; bingo cards; bite indicators [fishing 
tackle]; bite sensors [fishing tackle]; bladders of balls 
for games; board games; bob-sleighs; body-building 
apparatus/body rehabilitation apparatus/body-training 
apparatus; bodyboards; bowling apparatus and 
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machinery; bows for archery; boxing gloves; building 
blocks [toys]; building games; butterfly nets; 
camouflage screens [sports articles]; candle holders for 
Christmas trees; caps for pistols [toys]; carnival masks; 
chalk for billiard cues; chess games; chessboards; 
chest expanders [exercisers]/exercisers [expanders]; 
chips for gambling; Christmas trees of synthetic 
material; Christmas tree stands; clay pigeon traps; clay 
pigeons [targets]; climbers' harness; coin-operated 
billiard tables; confetti; conjuring apparatus; controllers 
for game consoles; controllers for toys; counters [discs] 
for games; creels [fishing traps]; cricket bags; cups for 
dice; darts; decoys for hunting or fishing/lures for 
hunting or fishing; dice; discuses for sports; divot repair 
tools [golf accessories]/pitch mark repair tools [golf 
accessories]; dolls; dolls' feeding bottles; dolls' beds; 
dolls' houses; dolls' clothes; dolls' rooms; dominoes; 
draughtboards/checkerboards; draughts 
[games]/checkers [games]; drones [toys]; dumb-bells; 
edges of skis; elbow guards [sports articles]; electronic 
targets; explosive bonbons [Christmas 
crackers]/cosaque [toy fireworks]; fairground ride 
apparatus; fencing weapons; fencing masks; fencing 
gauntlets/fencing gloves; fish hooks; fishing tackle; 
fishing lines; flippers for swimming/swimming webs 
[flippers]; floats for fishing; flying discs [toys]; football 
tables; games; apparatus for games; gaming machines 
for gambling; gloves for games; golf clubs; golf bags, 
with or without wheels; golf gloves; golf bag trolleys/golf 
bag carts; gut for rackets; gut for fishing; appliances for 
gymnastics; gyroscopes and flight stabilizers for model 
aircraft; hang gliders; harness for sailboards; harpoon 
guns [sports articles]; hockey sticks; horseshoe games; 
hunting game calls; ice skates; in-line roller skates; 
jigsaw puzzles; joysticks for video games; 
kaleidoscopes; kite reels; kites; knee guards [sports 
articles]; landing nets for anglers; mah-jong; marbles 
for games; masks [playthings]; masts for sailboards; 
matryoshka dolls; men's athletic supporters [sports 
articles]; mobiles [toys]; needles for pumps for inflating 
balls for games; nets for sports; novelties for parties, 
dances [party favors, favours]; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
pachinkos; paddleboards; paintball guns [sports 
apparatus]; paintballs [ammunition for paintball guns] 
[sports apparatus]; paper party hats; paragliders; 
parlour games/parlor games; percussion caps 
[toys]/detonating caps [toys]; machines for physical 
exercises; piñatas; play balloons; playing balls; playing 
cards; plush toys; plush toys with attached comfort 
blanket; poles for pole vaulting; portable games with 
liquid crystal displays; practical jokes [novelties]; 
protective paddings [parts of sports suits]; protective 
films adapted for screens for portable games; pumps 
specially adapted for use with balls for games; 
punching bags; puppets/marionettes; quoits; 
rackets/bats for games; rattles [playthings]; reels for 
fishing; remote-controlled toy vehicles; ring games; 
rocking horses; rods for fishing; roller skates; rollers for 
stationary exercise bicycles; rosin used by athletes; 
roulette wheels; sailboards; scale model vehicles; scale 
model kits [toys]; scent lures for hunting or fishing; 
scooters [toys]; scratch cards for playing lottery games; 
seal skins [coverings for skis]; shin guards [sports 
articles]; shuttlecocks; skateboards; skating boots with 
skates attached; ski bindings; skis; skittles; skittles 
[games]/ninepins; sleds [sports articles]; slides 
[playthings]; sling shots [sports articles]; slot machines 
[gaming machines]; snow globes; snowboards; 
snowshoes; soap bubbles [toys]; sole coverings for 
skis; spinning tops [toys]; spring boards [sports 
articles]; starting blocks for sports; stationary exercise 
bicycles; strings for rackets; stuffed toys; surf skis; 
surfboard leashes; surfboards; swimming pools [play 
articles]; swimming kick boards; swimming belts; 
swimming jackets; swings; tables for table tennis; 
targets; teddy bears; tennis nets; tennis ball throwing 
apparatus; theatrical masks; toy pistols; toy air pistols; 
toy vehicles; toy models; toy figures; toy robots; toys for 

pets; toys; trampolines; tricycles for infants [toys]; 
twirling batons; video game machines; water wings; 
waterskis; weight lifting belts [sports articles]; sporting 
articles as long as not comprised in other classes, 
except mats; rackets [sporting goods]; tennis rackets; 
cover for rackets; balls; ball nets; strings (tennis); anti-
vibration elements for rackets; vibration absorbers 
having signal transmitters for rackets; vibration 
absorbers having whistle for rackets; signal-and sensor 
apparatus for clamping at rackets; signal whistle for 
sport rackets; tennis racket vibration dampers; vibration 
damper with signal transmitter; vibration damper with 
whistle; signalling devices and sensors, which can be 
attached to sport rackets for hitting balls to give users 
an optical, haptical and/or an acoustic feedback of the 
movement of the racket in relation to hitted balls; 
rackets with signaling devices and sensors; signalling 
devices and sensors for detecting impact movements 
during sports made by sport rackets for hitting balls 
during hitting a ball; sport s field markings; general 
training requirements [sport]. 

  Klasse 41   Publishing and reporting; education, entertainment 
and sports; translation and interpreting; providing of 
training; entertainment; sporting and cultural activities; 
rental, leasing and leasing of property in connection 
with the provision of the aforesaid services included in 
this class; consultancy and information relating to the 
aforesaid services included in this class; academies 
[education]; aikido instruction; amusement park 
services; providing amusement arcade services; animal 
training; rental of artwork; rental of audio equipment; 
arranging of beauty contests; boarding school 
education; booking of seats for shows; calligraphy 
services; providing casino facilities [gambling]; cinema 
presentations/movie theatre presentations; rental of 
cinematographic apparatus; club services 
[entertainment or education]; coaching [training]; 
arranging and conducting of colloquiums; arranging 
and conducting of concerts; arranging and conducting 
of conferences; arranging and conducting of 
congresses; correspondence courses; disc jockey 
services; discotheque services; dubbing; education 
information; educational examination; educational 
services provided by schools; electronic desktop 
publishing; entertainer services; entertainment 
services; entertainment information; film production, 
other than advertising films; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand transmission 
services; conducting fitness classes; gambling 
services; game services provided on-line from a 
computer network; games equipment rental; providing 
golf facilities; conducting guided tours; gymnastic 
instruction; health club services [health and fitness 
training]; holiday camp services [entertainment]; 
arranging and conducting of in-person educational 
forums; rental of indoor aquaria; karaoke services; 
language interpreter services; layout services, other 
than for advertising purposes; lending library services; 
rental of lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios; microfilming; mobile library 
services/bookmobile services; modelling for artists; 
rental of motion pictures; movie studio services; 
providing museum facilities [presentation, exhibitions]; 
music composition services; production of music; news 
reporters services; nightclub services [entertainment]; 
nursery schools; on-line publication of electronic books 
and journals; providing on-line electronic publications, 
not downloadable; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; orchestra services; organization of 
competitions [education or entertainment]; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
organization of sports competitions; organization of 
lotteries; organization of balls; organization of shows 
[impresario services]; organization of fashion shows for 
entertainment purposes; party planning [entertainment]; 
personal trainer services [fitness training]; photographic 
reporting; photography; physical education; practical 
training [demonstration]; presentation of circus 
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performances; presentation of variety shows; 
presentation of live performances; publication of texts, 
other than publicity texts; publication of books; radio 
entertainment; rental of radio and television sets; 
production of radio and television programmes; 
recording studio services; providing recreation facilities; 
recreation information; religious education; sado 
instruction [tea ceremony instruction]; screenplay 
writing; scriptwriting, other than for advertising 
purposes; arranging and conducting of seminars; rental 
of show scenery; production of shows; sign language 
interpretation; rental of skin diving equipment; 
songwriting; rental of sound recordings; sport camp 
services; providing sports facilities; rental of sports 
equipment, except vehicles; rental of sports grounds; 
rental of stadium facilities; rental of stage scenery; 
subtitling; arranging and conducting of symposiums; 
teaching/educational services/instruction services; 
television entertainment; providing television 
programmes, not downloadable, via video-on-demand 
transmission services/providing television programs, 
not downloadable, via video-on-demand transmission 
services; rental of tennis courts; theatre productions; 
ticket agency services [entertainment]; timing of sports 
events; toy rental; training services provided via 
simulators; translation; tutoring; rental of video cassette 
recorders; rental of video cameras/rental of 
camcorders; videotape editing; rental of videotapes; 
videotaping; vocational guidance [education or training 
advice]; vocational retraining; arranging and conducting 
of workshops [training]; writing of texts; zoological 
garden services; training and improving impact 
movements and movement sequences during sports 
with the aid of sensor and/or signaling devices 
integrated in the sportswear and/or with sensor and/or 
signaling devices installed in or on the sports device; 
training for the use of sensor and/or signaling devices 
integrated into the sportswear and/or with sensor 
and/or signaling devices installed in or on the sports 
device for training and/or improving impact movements 
and movement sequences; performance of sports 
events in which sensor and/or signaling devices 
integrated in the sportswear and/or signaling devices 
attached to the sports device are used. 
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AVIATICON 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
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 Hoyer Asset Management GmbH & Co. KG, Rudolf-
Diesel-Strasse 1, DE-27374 VISSELHÖVEDE, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science and photography, 

as well as in agriculture, horticulture and forestry; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry; antifreeze; gases for industrial 
purposes; chemical additives for fuels made from 
petroleum products and for technical oils and fuel oils; 
chemical additives for fuel treatment; chemical 
compositions for the treatment of exhaust gases in 

chemical processes, for reduction of exhaust gases 
and for preventing emission of pollutants in exhaust 
gases; fluids for hydraulic circuits; chemical additives 
for fluids for hydraulic circuits; hydraulic oils for brakes 
and for hydraulic circuits and hydraulic fluids; fuel-
saving preparations; chemical additives for greases 
and lubricants; distilled water. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants; mordants; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for 
use in painting, decorating, printing and art; anti-rust 
preparations. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; essential oils; non-medicated soaps; 
perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics, 
non-medicated hair lotions; non-medicated dentifrices; 
automobile cleaners; cleaning agents for the hands; 
hand creams. 

  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for 
lighting; fuel oil; diesel fuel; petrol (motor spirits); 
liquefied gas; gas mixtures; liquefied natural gas; 
natural gas; bottled gas; wood heating pellets (fuel); 
charcoal (fuel); wood briquettes; fossile fuels and 
synthetic fuels; alcohol (fuel); coal (fuel); non-chemical 
additives for technical oils, greases, fuels, fuel oils and 
lubricants. 

  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 and controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission and 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; encoded cards with 
identification and payment function and related input 
and reading devices. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail and wholesale 
services, including online and via other communication 
networks, relating to chemical products and additives 
and compounds for chemical products, relating to 
paints and rust protection, relating to cleansing and 
care preparations, relating to fuels, fuel oils and 
lubricants, additives and compounds for fuels, fuel oils 
and lubricants, relating to storage containers, handling 
units, pumps, fuel pump and installation apparatus, 
relating to electric and electronic payment and 
identification systems, and relating to beverages and 
food; sales demonstration (for others); organization 
consultancy and providing information in commercial 
and business matters relating to fuels, fuel oils and 
lubricants. 

  Klasse 37   Building construction; repair services relating to gas 
station facilities and relating to tank, gas and electric 
current installations; installation services relating to gas 
station facilities and relating to tank, gas and electric 
current installations; vehicle service stations; vehicle 
cleaning services; cleaning of tanks and cleaning of 
storage tanks; repair and maintenance of gas station 
facilities; repair and maintenance of gas and electric 
current installations; battery charging services for motor 
vehicles. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements; storage and transport of fuels and fuel 
oils; storage and transport of chemical products and 
additives for fuels, fuel oils and lubricants; electricity 
supply and distribution; parking place rental. 

  Klasse 40   Custom assembling of materials for others; custom 
blending of technical oils and greases, lubricants, fuels 
and fuel oils; blending of fossile oils, fats, greases, fuels 
and fuel oils; blending of synthetic oils, fats, greases, 
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fuels and fuel oils; processing of waste oil; recycling of 
lubricants. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; providing food and drink in service 
areas and services stations. 
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 DOC ApS, Gammelmosevej 176A, DK-2800 
KONGENS LYNGBY, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and medical preparations; 

psychotropic medicines and preparations for the 
treatment of psychotic disorders; dietetic preparations 
for medical use; sanitary preparations for medical 
purposes; pharmaceutical and medical preparations for 
the treatment of warts and other skin lesions; food for 
babies; food supplements for humans; plasters, 
materials for dressings; disinfectants; analgesics in the 
form of cooling spray for pain relief on the skin surface 
for use in conjunction with needle injection. 

  Klasse 10   Medical equipment, namely application stencils for the 
treatment of warts and other skin lesions. 

  Klasse 35   Import and export agencies, including import and 
export of pharmaceutical and medical preparations and 
of sanitary preparations and of goods for diagnostic 
purposes; wholesale of pharmaceutical and medical 
preparations, of sanitary preparations and of goods for 
diagnostic purposes as well as food supplements. 
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 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-

2640 HEDEHUSENE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Propagating and growing media for seeds and plants 
consisting wholly or partial of mineral fibres; fertilized 
preparations/bases of mineral wool for growing plants; 
boards of mineral wool for use in growing plants; 
growing substrates of stone wool fibres, namely, blocks 
and cubes for propagation; unprocessed artificial resins 
for use in composite rubber, thermoplastic and 
thermosetting plastic systems; unprocessed plastics; 
fire extinguishing compositions; preparations for 
tempering and solding; adhesives used in industry; 
chemical fibres for use in the manufacture of paints, 
especially for strengthening of coatings and paints. 

  Klasse 17   Insulating materials of mineral wool; packing, stopping 
and insulating materials; insulants in the form of strips, 
felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for 
insulation and sealing against heat, cold, fire, sound, 
vibrations, air, light and 
humidity/moisture/damp/vapour, including sound 
absorbing materials for acoustic regulation; acoustic 
and thermal insulation products and articles; insulation 
and vapour barrier products and articles; insulation in 
the form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels 
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the form of 
matting for insulation; mineral wool/fibres [insulators]; 
processed mineral fibres for use in the manufacture of 
seals, sealants, fillers and gaskets; boards of extruded 
mineral wool, shells of mineral wool, blankets of 
mineral wool, mineral wool stucco and mineral wool 
felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and 
loose or semi-finished mineral wool fibres for 
manufacture of reinforcing and/or filling materials for 
insulation; insulating mineral wool fibres for use in 
sealing and gasketing applications in the automotive 
and building industry; electrical insulating boards; 
friction materials; mineral wool boards for ventilated 
constructions, for façade cladding, roofs, soffits and 
fascias; insulating building materials of mineral wool; 
wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool 
and fibres. 

  Klasse 19   Building materials for road and track constructions 
and for fencing; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of cements and plaster for building 
purposes; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of asphalt sealants and of sealants for 
road construction and roofing. 
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 SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12, Haneda, Ota-ku, JP-
144-8531 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer game programs; computer game software; 

video game software; video game programs; video 
game discs and cartridges; computer game software 
for use on mobile and cellular phones; mobile phone 
straps; cases for cell phones; downloadable graphics, 
images and moving images for computers, video game 
machines or mobile phones; downloadable computer 
game software; downloadable music files; sound 
recording discs; pre-recorded audio and video compact 
discs; compact discs featuring music, video game 
sounds and dialogues; recorded video discs and video 
tapes; prerecorded music videos; electronic 
publications, downloadable; phonograph records. 

  Klasse 28   Coin-operated video games; arcade game machines; 
arcade video game machines; amusement game 
machines; toys; toy vehicles; dolls; stuffed toys; toy 
action figures; arcade redemption game machines; 
arcade crane game machines; trading card games; 
playing cards; slot machines [gaming machines]. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing on-line 
video games and on-line computer games; providing 
information on on-line games; providing non-
downloadable on-line computer graphics, videos and 
images; providing amusement facilities; organization of 
video and computer game events; providing information 
about amusement facilities; providing on-line music, not 
downloadable. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386032 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201801231 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-
WA98052 REDMOND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   On-line retail store services featuring downloadable 

computer and video games; operating an on-line 
shopping site in the field of computer and video games; 
providing consumer product information and advertising 
and commercial information regarding computer and 
video games available for purchase via an online 
searchable database; providing information about the 
goods of others via the global computer network; retail 
store services featuring computer and video games. 

  Klasse 38   Electronic transmission and streaming of digital media 

content for others via global and local computer 
networks; providing internet chat rooms; providing on-
line forums for transmission of messages among 
computer users; streaming of audio, visual, and 
audiovisual material via a global computer network; 
streaming of data; audio broadcasting; video 
broadcasting. 

  Klasse 41   Providing news, commentary in the field of social 
networking. 

  Klasse 42   Providing temporary use of online non-downloadable 
software and software as a service featuring software 
for broadcasting, transmitting, receiving, accessing, 
viewing, uploading, downloading, sharing, integrating, 
encoding, decoding, displaying, formatting, organizing, 
storing, caching, transferring and streaming of data, 
text, games, game content, digital media, images, 
music, audio, video and animations; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
and software as a service featuring software for 
electronic mail, messaging, chat and social networking; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and software as a service featuring software 
for purchasing and subscribing to digital media content; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software and software as a service featuring software 
for developing and publishing applications for 
interactive streaming; providing temporary use of online 
non-downloadable software and software as a service 
featuring software for television (TV) programming; 
providing temporary use of online non- downloadable 
software and software as a service featuring software 
for management and storage of digital media; providing 
temporary use of online non-downloadable software 
and software as a service featuring software for 
parental control enabling access to games, including 
electronic, computer, and video games; computer 
software consulting services in the field of gaming 
technology and graphics software; providing temporary 
use of non-downloadable game software; platform as a 
service (PAAS) featuring computer software platforms 
for gaming and graphic design; hosting of third party 
digital content in the nature of photos, videos, audio, 
music, text, data, images, software, applications, 
games, web sites and other electronic works on the 
internet; hosting of digital content on the internet; 
software as a service (SAAS) featuring software for 
facilitating audio, video and digital content creation, 
subscription services and one-time purchases; creating 
and maintaining websites featuring an online 
community for computer users to participate in 
discussions, obtain feedback, form virtual communities, 
and engage in social networking; software as a service 
that allows gamers to live broadcast their games from a 
gaming console, or to watch games being played by 
others; providing temporary use of online non-
downloadable software and software as a service that 
allows users to participate in gaming competitions. 

  Klasse 45   Online social networking services; online social 
networking services, namely, facilitating social 
introductions or interactions among individuals; online 
social networking services in the fields of 
entertainment, gaming and application development; 
providing information about online social networks 
where users participate in online gaming, online video 
games and online video gaming applications; providing 
online social networking service via an internet website 
portal; providing information in the field of online social 
networking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1386033 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201801232 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.06, US, 87477323 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Information Systems Audit and Control Association, 
Inc., 3701 Algonquin Road, US-IL60008 ROLLING 
MEADOWS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed publications, namely, newsletters and journals 

relating to internal auditing, data processing, data 
privacy and security, cybersecurity, business, data, 
privacy and security regulations and compliance, the 
Internet of Things, information technology governance 
and management, business, data, privacy and security 
risk management, mobile devices and mobile 
applications; printed publications, namely, workbooks, 
course review books and materials for use in preparing 
for certification examinations in the fields of internal 
auditing, data processing, data privacy and security, 
cybersecurity, business, data, privacy and security 
regulations and compliance, information technology 
governance and management and business, data, 
privacy and security risk management. 

  Klasse 35   Association services, namely, promoting the 
commercial interests of internal auditors, data 
processors, data and information security managers, 
cybersecurity managers, information technology 
managers and risk managers; association services, 
namely, promoting public awareness of internal 
auditing, data processing, data security and privacy, 
cybersecurity and business, data, privacy and security 
risk management. 

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting 
conferences, seminars and workshops in the fields of 
telecommunication, database performance evaluation, 
internal auditing, data processing, data privacy and 
security, cybersecurity, business, data, privacy and 
security regulations and compliance, information 
technology governance and management and 
business, data, privacy and security risk management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386038 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201801233 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 nachfolger GmbH, Böcklinstrasse 59/2, AT-1020 

WIEN, Østerrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Children's seats for use in vehicles; baby strollers. 
  Klasse 18   Baby carriers worn on the body. 
  Klasse 35   Retail services relating to children's seats for use in 

vehicles, baby strollers and baby carriers; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
in particular children's seats for use in vehicles, baby 
strollers and baby carriers, excluding the transport 
thereof, enabling consumers to conveniently review 
and purchase those goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386042 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201801234 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, EM, 016249468 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORIFLAME LIVE IN COLOUR 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, CH-8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated conditioning and care preparations for 

application to the skin and nails; soaps; perfumes; 
perfumery; eau de cologne; toilet waters; essential and 
herbal oils; cosmetics; make-up preparations; lipsticks; 
nail varnishes; nail varnish removers; non-medicated 
toilet preparations; preparations for use in the bath or 
shower; bath and shower oils, gels, creams and foams; 
face and body masks; face and body scrubs; facial 
washes; skin cleansers and hydrators; skin toners; skin 
moisturizers; blemish creams and blemish gels; 
deodorants; antiperspirants; preparations for use 
before shaving and after shaving; shaving soaps; 
shaving creams; shaving gels; after-shave 
preparations; pre-shave preparations; talcum powders; 
toiletries; dentifrices; toothpastes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1386044 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201801235 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Profectus Films GmbH, Industriepark 10, DE-32805 
HORN-BAD MEINBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Packaging material essentially made of plastic; 

packages essentially made of plastic; packages made 
of plastic for foodstuffs, sanitary products and articles 
for medical purposes; trash sacks, trash bags, freezer 
bags, preserving bags and packaging bags made of 
plastic; bags made of plastic for the packaging of 
plants; foils made of plastic; foils made of plastic for 
packaging purposes, shrinking purposes and 
laminating purposes in packages; cling film; packaging 
material made of composite materials essentially 
containing plastic; packages made of composite 
materials essentially containing plastic; packaging 
material made of composite materials essentially 
containing paper; packages made of composite 
materials essentially containing paper (all 
aforementioned goods as far as contained in this 
class); goods made of plastic foil, namely packages for 
foodstuffs, packaging bags, packages for flowers and 
packages for plants. 

  Klasse 17   Plastic foils (not for packaging purposes); foils made 
of plastic for technical purposes; goods made of plastic 
(for use in manufacture); foils made of plastic (for use 
in manufacture); goods made of biological degradable 
plastic (for use in manufacture); foils made of biological 
degradable plastic (for use in manufacture); goods 
made of composite materials essentially containing 
plastic and additionally common metal and/or paper (for 
use in manufacture); foils made of composite materials 
essentially containing plastic and additionally common 
metal and/or paper (for use in manufacture); all 
aforementioned goods as far as contained in this class.

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386049 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201801236 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, EM, 016385858 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 

S.p.A., Am Strande 3d, DE-18055 ROSTOCK, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; perfumery; essential oils; cotton wool for 

cosmetic purposes. 
  Klasse 8   Tableware (cutlery); cutlery holders. 
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; magnetic data carriers; optical 

storage media (except unexposed films); headphones; 
scales; compact discs; DVDs and other digital 
recording media; exposed film; sound recording 
carriers; downloadable image files; computer programs, 
recorded or downloadable. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; passenger ships; bicycles. 

  Klasse 14   Jewels; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]; precious 
stones; chronoscopes; time instruments. 

  Klasse 16   Printed matter; lithographs; bookbinding material; 
photographs; paper; cardboard (included in the class); 
stationery; artists' materials; prospectuses; catalogues; 
instructional and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging, included in class 16; 
calendars; paper handkerchiefs; paper handtowels; 
tissues of paper for removing make-up. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; luggage bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shopping bags; handbags; holdalls. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 

glassware, porcelain and earthenware included in class 
21; mugs; cups; drinking vessels; beverage glassware.

  Klasse 24   Textiles and textile goods, included in class 24; 
bedding and tablecloths; bed linen. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 26   Passport lanyards; artificial flowers. 
  Klasse 27   Door mats; carpets; floor coverings. 
  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles, 

included in class 28; card games; model vehicles; golf 
bags, with and without wheels. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; chocolate; pastries; cakes; bread; 
edible ices; honey; muesli; pizza; puddings; rusks; 
confectionery. 

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

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
  Klasse 34   Tobacco; smokers' articles; matches; lighters for 

smokers. 
  Klasse 35   Advertising; retailing, namely of cosmetics, perfumery, 

essential oils, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, glassware, porcelain 
and earthenware, clothing, footwear, headgear, 
lanyards, games, toys and playthings, gymnastic and 
sporting articles, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, shopping bags, handbags, valises and 
travel requisites, namely newspapers, periodicals, road 
maps, city plans, travel books, writing materials, 
tobacco products, cut flowers, travel toiletries, films, 
sound recording carriers, first aid kits, foodstuffs and 
luxury foods; arranging of contracts, for others, for the 
providing of services. 

  Klasse 36   Insurance brokerage. 
  Klasse 39   Arranging travel, in particular sea travel and boat 

cruises and tours; transport; arranging of tours; travel 
arrangement; travel reservation; cruise ship services; 
booking of seats (travel). 

  Klasse 40   Photographic film development; photographic printing.
  Klasse 41   Translation and interpretation; education; providing of 

training; entertainment; sporting and cultural activities; 
discotheque services; theatre services; providing 
swimming pool and water chute complex facilities; 
photography services, included in class 41; videotape 
production; conducting of seminars, courses and talks; 
conducting of sports programmes, in particular 
involving cycling, diving, golf. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; restaurants, cafeterias, 
cafes, bars and providing food and drink in theatres; 
catering for the provision of food and beverages; room 
reservation services; hotels; child day-care centre 
services; bars. 

  Klasse 44   Medical assistance; floral design; manicuring; beauty 
salons; massage; providing bathing facilities; human 
hygiene and beauty care. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386082 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201801241 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.09, EM, 16819633 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anicura AB, Rinkebyvägen 21B, SE-18236 
DANDERYD, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Retail services, online retail services and wholesale 

services in relation to animal care products, shampoo 
for animals, cleaning agents, hygienic products for 
animals, veterinary preparations and substances, 
veterinary apparatus and instruments, leashes for 
animals, animal fodder, dietary fodder and animal 
wellness products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386090 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201801242 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.23, EM, 016764193 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, DE-70327 

STUTTGART, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Information technology and audio-visual, multimedia 
and photographic devices; spectacles, sunglasses, 
spectacle cases. 

  Klasse 11   Lighting and lighting reflectors. 
  Klasse 16   Stationery. 
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers; umbrellas 

and parasols. 
  Klasse 21   Tableware, cookware and containers; unworked and 

semi-worked glass, not specified for use. 

  Klasse 24   Textile goods, and substitutes for textile goods. 
  Klasse 25   Headgear; clothing; footwear. 
  Klasse 28   Balls; ball inflators; scale model vehicles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386091 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201801243 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Viametrics AB, Göteborgsvägen 74, SE-43363 
SÄVEDALEN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring and checking apparatus and instruments, 

all the aforementioned goods not for use in the field of 
optics, ophthalmics, optical diagnosis, the fitting of 
spectacles, custom construction of spectacles, 
opticians services and/or measuring the power of 
refraction of spectacles lenses. 

  Klasse 35   Business administration. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386098 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201801246 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.06, EM, 016810491 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Däckjour Mobil Däckservice Sverige OÜ, Laki tn 30, 

PK/ruum 302-3, EE-12915 TALLINN, Estland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Retailing and wholesaling, including over e-shops, of 
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vehicle tyres, tyres, wheel rims, alloy rims. 
  Klasse 37   Maintenance and repair of vehicles, vehicle service 

stations, vehicle services, mobile vehicle service 
stations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386099 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201801247 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.17, DE, 30 2017 105 

011 
(540) Gjengivelse av merket: 

UVEX X-PURE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Strasse 
181-189, DE-90766 FÜRTH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective goggles, in particular for sports and for 

industrial applications; motorcyclists' goggles, ski 
goggles, sports spectacles, cycling glasses, golf 
glasses, shooting glasses, riding glasses, diving 
goggles, swimming goggles; goggles for industrial 
safety; laser protection goggles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386110 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201801248 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gábor Péter Újvári, Prime Apartments, 483 Green 
Lanes, GB-N134BS LONDON, Storbritannia 
Beatrix Barbara Bikali, Prime Apartments, 483 Green 
Lanes, GB-N134BS LONDON, Storbritannia 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386142 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201801250 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.08, SE, 2017/04060 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Absolut Company Aktiebolag, SE-11797 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386154 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201801253 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.20, FR, 4377684 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LVMH Fragrance Brands, 77 rue Anatole France, FR-

92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Toilet soaps; perfumes; eaux de parfum; eaux de 
Cologne; eaux de toilette; cosmetic products; essential 
oils for personal use; face and body milks, lotions, 
creams, emulsions, gels for cosmetic use; deodorants 
for personal use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386177 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201801258 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, DE, 30 2017 007 

771 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seleggt GmbH, Stolberger Str. 76, DE-50933 KÖLN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific measuring instruments, namely egg-

candlers. 
  Klasse 10   Veterinary apparatus and instruments. 
  Klasse 29   Eggs; processed eggs; spreads consisting mainly of 

eggs; prepared meals containing (principally) eggs. 
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  Klasse 30   Pasta containing eggs. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research in 

relation to determining the gender of chicks in the egg. 
  Klasse 44   Veterinary services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386189 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201801259 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.02, SG, 

40201707923V 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Priviti PTE LTD., 31 Rochester Drive, Level 24, Suite 

03-36, SG-138637 SINGAPORE, Singapore 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Banking services; bill payment services; financial 
services; electronic payment services; payment 
transaction card services; banking services in relation 
to the electronic transfer of funds; cash disbursement 
services; issuing of tokens of value in relation to 
customer loyalty schemes; checking account services; 
bank account services; current account services; 
savings account services; electronic transaction 
processing; banking services in relation to the 
electronic transfer of funds; card operated financial 
services; computerised financial services. 

  Klasse 42   Development and design of computer hardware and 
software solutions for infocomm technology; server 
hosting; rental of a database server (to third parties); 
computer security services [design and development of 
secure computer hardware, software and systems]; 
application service provider [ASP] services; computer 
network configuration services; computer network 
design for others; computer network services; design 
and development of wireless computer networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386207 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201801261 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.19, FR, 4377521 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'OREAL JOLI BRONZE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386209 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801263 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANOFI, 54 rue La Boétie, FR-75008 PARIS, 
Frankrike 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386211 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201801264 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UI, 827 chemin de Lacan, FR-13122 VENTABREN, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Tea; sugar; cereal preparations; confectionery; edible 

ices; honey; biscuits, cookies; cakes; sugar 
confectionery; chocolate; tea-based beverages. 

  Klasse 32   Beers; mineral waters (beverages); carbonated 
waters; fruit-based beverages; syrups for beverages; 
preparations for making beverages; lemonades; soda 
water; non-alcoholic aperitifs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386215 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201801265 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.18, FR, 4377134 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1386235 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201801268 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.27, EM, 016406886 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ait-deutschland GmbH, Industriestr. 3, DE-95359 
KASENDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric devices for controlling and regulating devices 

for heating, ventilating, air conditioning and refrigerating 
and of installations containing such devices; parts and 
accessories for all the aforesaid goods, included in this 
class. 

  Klasse 11   Devices for heating, ventilating, air conditioning, 
drying and refrigerating apparatus; heating installations; 
heating boilers; heating elements; heat pumps; heat 
recovery apparatus; heat accumulators; heat 
exchangers, other than parts of machines; hot water 
boilers; hot water cylinders; solar energy powered 
heating installations; refrigerators; refrigerating 
installations; parts and accessories for all the aforesaid 
goods, included in this class. 

  Klasse 42   Engineering services; development of devices for 
heating, ventilating, air conditioning and refrigerating 
and of installations containing such devices; 
technological consultancy regarding the use and 
maintenance of devices for heating, ventilating, air 
conditioning and refrigerating and of installations 
containing such devices; consultancy and information 
in relation to the aforesaid services, included in this 
class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386271 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801271 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.17, DE, 30 2017 107 

051 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pyro Science GmbH, Hubertusstrasse 35, DE-52064 
AACHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring apparatus and instruments; sensors for 

measuring instruments; data logger; usb sticks; 
micromanipulators; software for measuring instruments.

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of metrology; design 
and development of computer hardware and software 
in the field of metrology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386272 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801272 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.17, DE, 30 2017 107 

053 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pyro Science GmbH, Hubertusstrasse 35, DE-52064 
AACHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring apparatus and instruments; sensors for 

measuring instruments; data logger; usb sticks; 
micromanipulators; software for measuring instruments.

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of metrology; design 
and development of computer hardware and software 
in the field of metrology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386275 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201801273 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.28, EM, 017153511 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'OREAL INFAILLIBLE SKIN 
TATTOO 

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

 L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386276 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201801274 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.31, EM, 016778813 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, LU-2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1386278 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801275 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.30, DE, 30 2017 105 

461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Emmajunga Holding AB, Kronobergsvägen 14, SE-
28022 VITTSJÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Prams, strollers, pushchairs, and parts and fittings for 

prams, strollers and pushchairs, particularly, hoods, 
covers, fitted mosquito nets, fitted bags, toddler rollers 
for a second child; bicycles, youth and children's 
bicycles; parts and fittings of bicycles, youth and 
children's bicycles; bicycle frames; accessories for 
bicycles, youth and children's bicycles, including 
children's bicycle trailers, child seats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386295 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201801279 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Phi Oil GmbH, Unterechingerstr. 2, AT-5113 ST. 
GEORGEN BEI SALZBURG, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 

wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit) and illuminants; candles and wicks for 
lighting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386296 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201801280 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.12.05, EM, 017556119 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marise Bags ApS, Fløjstrupvej 123, DK-8330 BEDER, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386316 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201801281 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEYLIFE AG, Kirchenweg 8, CH-8008 ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
preparations for medical use; dietetic food and 
substances for medical or veterinary use, food for 
babies; food supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for dental 
fillings and dental impressions; disinfectants; products 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and 
dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca 
and sago; flours and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery products; edible ices; 
sugar, honey, golden syrup; yeast, baking-powder; salt; 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink, temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386322 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201801282 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, IT, 

302017000002378 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the stylized word "PEDÜ", 

whereby the letters "E" and "D" together form a stylized 
horizontal shoeprint and the dieresis over the letter "U" 
is made of to stylized roller shoelaces. 

(730) Innehaver: 
 THOMAS BARDEA, Loc. Campoledro 12, IT-23100 

SONDRIO, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Footwear shoes; soles for footwear; footwear uppers; 
boots; ankle boots; ascots; bandanas; bath sandals; 
bath slippers; bathing trunks; beach shoes; belts; 
berets; boas; boot uppers; boots for sports; boxer 
shorts; breeches for wear; camisoles; caps; clothing; 
clothing of leather; coats; cuffs; dresses; ear muffs; 
esparto shoes or sandals; fishing vests; fitting of metal 
for footwear; football shoes; fur stoles; furs; gabardines; 
galoshes; girdles; gloves; gymnastic shoes; half-boots; 
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hats; headbands; headgear for wear; heelpieces for 
footwear; heels; hosiery; jackets; jerseys; jumper 
dresses; knitwear; leg warmers; leggings; maniples; 
mittens; motorists' clothing; muffs; neck scarves; 
neckties; non-slipping devices for footwear; 
outerclothing; overalls; overcoats; parkas; pocket 
squares; ponchos; sandals; sarongs; scarves; shawls; 
shirts; short-sleeve shirts; ski boots; ski gloves; skirts; 
slippers; socks; inner soles; gaiters; sports jerseys; 
sports shoes; sports singlets; stuff jackets; suits; 
suspenders; sweaters; tee-shirts; tips for footwear; 
trousers; pants; underpants; underwear; valenki; 
waistcoats; waterproof clothing; welts for footwear; 
wooden shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386350 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201801284 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.02, EM, 016791071 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 frostkrone Tiefkühlkost GmbH, Konrad-Adenauer-Str. 
28, DE-33397 RIETBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish; poultry, not live; game; preserved, frozen, 

dried and cooked fruits and vegetables; milk; milk 
products; snack foods based on vegetables; meat-
based appetisers. 

  Klasse 30   Rice; edible ices; savoury snacks; cheese-based 
snacks; fruit fritters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386389 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201801289 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, FR, 4362549 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Essilor International, 147 rue de Paris, FR-94220 

CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machines for forming and/or molding spectacle lenses 
and ophthalmic lenses; working, processing, trimming, 

cutting, drilling, grinding, edging, sketching, grooving, 
engraving, bevelling, counter-bevelling, chamfering, 
surface grinding, finishing, smoothing, polishing, 
retouching and/or scouring machines for spectacle 
lenses and ophthalmic lenses; machines for blocking 
spectacle lenses and ophthalmic lenses; spectacle lens 
and ophthalmic lens edgers; parts and components of 
all the aforesaid goods. 

  Klasse 9   Optical apparatus and instruments; optical measuring 
instruments; optical, facial and/or ophthalmic 
measurement apparatus; apparatus and instruments 
for locating grooves, marks and other indices on 
spectacle lenses and ophthalmic lenses; bar-code 
scanners for lenses and frames of spectacles with bar 
codes; apparatus for checking the tension area in 
ophthalmic lenses; apparatus and instruments for 
measuring the diameter of ophthalmic lenses; 
apparatus and instruments for locating the optical 
center of ophthalmic lenses; centering apparatus for 
recording the eye position in relation to the spectacle 
frames; readers and centering apparatus for spectacle 
frame rims and/or spectacle lenses and/or ophthalmic 
lenses and/or templates; apparatus for comparing 
optical characteristics, identifying indices and results of 
light-adjusting lenses; lens measuring apparatus; 
refractors and refraction units; projection apparatus, in 
particular for eye tests; luxmeters; remote controls for 
all the aforesaid apparatus and instruments; parts and 
components of all the aforesaid goods. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; pupillometers; 
corneal reflection pupillometers; frontofocometers; 
lensometers with projection; vertical angle refraction 
indicators; eye examination instruments; 
opthalmoscopes; keratometers; ophthalmometers; 
apparatus for screening vision defects and disorders; 
apparatus for measuring and testing visual acuity; eye 
testing apparatus and instruments, in particular for the 
examination of visual behavior; apparatus and 
instruments for detecting and measuring eye and head 
movements in response to visual stimuli; apparatus for 
detecting hearing defects and impairments; 
audiometers; parts and components of all the aforesaid 
goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386394 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201801290 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.09, FR, 4359982 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JURATOYS, 13 rue de l'Industrie, FR-39270 

ORGELET, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Printed matter, photographs, stationery, artists' 
materials, paintbrushes, canvas for painting, paint 
boxes, drawing sets, painters' easels, blackboards, 
books, magazines, newspapers, guide books, pens, 
pencils, pencil sharpeners, pencil holders, indexes. 

  Klasse 18   Umbrellas, school satchels, school bags, briefcases, 
satchels, card cases, key cases (leather goods), 
attaché cases, coin purses not of precious metal, 
wallets, backpacks, handbags, shopping bags, wheeled 
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bags, beach bags, traveling bags, traveling sets 
(leather goods), suitcases. 

  Klasse 28   Games, toys, decorations for Christmas trees 
(excluding lighting articles), plush toys, teddy bears, 
dolls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386417 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201801292 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.19, FR, 4369546 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics, particularly face, body and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun 
milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; 
shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for 
hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and 
bleaching products; hair waving and setting products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386445 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201801298 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Anastasia Solay SARL, c/o Alpina Treuhand AG, 
Seestrasse 91, CH-6052 HERGISWIL, Sveits 

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

laundry use; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; nail polish; make-up 
products for the face and body; body soaps; body 
lotions; care creams and lotions for cosmetic use for 
face and body; cosmetic creams and lotions for face 
and body care; face, body, scalp, nail and hair care 
lotions, creams and preparations; lotions, creams and 
preparations for face, body, scalp, nail and hair care; 
cosmetic powders, creams and lotions for the face, 
hands and body; body deodorants; body deodorants 
(perfumery products); face and body creams; beauty 
creams for the body and face; scented body lotions and 
creams. 

  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; compact disks featuring 
music; compact disks (audio-video); musical video 
recordings; videodisks; pre-recorded video cassettes 
featuring music; video cassettes; prerecorded musical 
compact disks; prerecorded audio discs; audio 
cassettes; sound file mixers; musical sound recordings; 
video recordings; audio recordings featuring music; 
DVDs. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; timepieces and chronometric instruments. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; printing products; bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging; printing 
type; printing blocks; printed periodicals in the field of 
music; sheet music; printed music books; music sheets; 
stickers (stationery); 3D transfers for use on any 
surface; 3D decals for use on any surface; transfers 
(decalcomanias); printed calendars; calendars; 
programs for specific events; unframed posters; framed 
posters; posters of paper. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 

cultural activities; organization, presentation and 
production of shows and live performances; 
organization of live musical performances; organization 
of shows and concerts; entertainment services in the 
form of concert performances; music recording 
services; music recording studio services; production 
and publishing of music; production of sound, music 
and video recordings; music production services; 
provision of information relating to entertainment, 
music, live performances and entertainment events; 
providing entertainment services in the form of live 
musical performances or recorded music. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386467 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201801301 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of designed Latin characters 

"RETEKOOL", while the whole mark has no meaning. 
(730) Innehaver: 

 JINAN RETEK INDUSTRIES INC., Room No. 1-648, 
Shengkai Wealth Square, No. 29, Luoyuan Street, Lixia 
District, CN-250000 JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Dynamos; fan clutch for automobile engine cooling; 

condensing installations; aerocondensers; vacuum 
pumps [machines]; taps [parts of machines, engines or 
motors]; compressors [machines]; filters [parts of 
machines or engines]; heat exchangers [parts of 
machines]; oil separators. 

  Klasse 11   Filters for air conditioning; heat exchangers, not parts 
of machines; air cooling apparatus; refrigerators; air 
conditioning installations; drying apparatus; ventilation 
[air-conditioning] installations and apparatus; air 
conditioners for vehicles; gas condensers, other than 
parts of machines; evaporators. 

  Klasse 17   Joints, not of metal, for pipes; flexible tubes, not of 
metal; connecting hose for vehicle radiators; gaskets; 
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reinforcing materials, not of metal, for pipes; water-tight 
rings; insulating materials; padding materials of rubber 
or plastics; insulating tape and band; flexible plastic 
pipes for plumbing use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386476 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201801303 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Furhat Robotics AB, Sätterstavägen 26, SE-12432 
BANDHAGEN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific research and laboratory apparatus, 

educational apparatus and simulators; social robots for 
educational or teaching purposes; robotic electrical 
control apparatus; computers; computer hardware; 
computer hardware for robots; interactive terminals; 
interactive graphics screens; interactive multimedia 
computer programs; scientific apparatus; artificial 
intelligence apparatus; software; software for robots; 
downloadable sound, music, image, video, computer 
games and computer programs; computer peripherals 
in this class adapted for use with robots; peripherals 
adapted for use with computers; wireless computer 
peripherals; computer accessories; wireless computer 
peripherals in this class for use with robots; interactive 
computer kiosks comprising computers, computer 
hardware, computer peripherals and computer 
operating software, for providing various services such 
as tourist information services in multiple languages, 
interactive shopping mannequin, storytelling, directory 
assistance in a shopping mall, call centre interface, 
interactive receptionist service in public spaces, 
interactive survey bot; apparatus for recording, 
transmission, processing and reproduction of sound, 
images or data; teaching apparatus; sensors and 
detectors; language translating apparatus; accessories, 
parts, fittings, and testing apparatus for all the 
aforementioned goods; laboratory robots. 

  Klasse 28   Games and playthings; toy robots; social robots for 
hobby or entertainment purposes; entertainment kiosk 
in the form of an interactive computer kiosk for playing 
games with robots. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto, in particular for robotics; 
industrial analysis and research services, in particular 
for robotics; engineering services relating to robotics; 
application service provider [ASP], namely, hosting 
computer software applications of others; computer 
services, namely, providing temporary use of non-
downloadable software for 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 in the 
field of software development; providing temporary use 
of non-downloadable software; providing online 
resources for software developers, namely providing 
software and sample codes; computer engineering; 
software engineering; scientific research; scientific 
laboratory services; platform as a service [PaaS]; 
software as a service [SaaS]; advanced product 
research in the field of artificial intelligence; animation 
design; hardware design; computer hardware 
development; design and development of computer-
modelled versions of human beings using computer 
animation for use in movies, television, Internet, games 

and other applications; software research and 
development; design and development of computer 
peripherals; computer services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable software for 
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 services in the field of social robots; 
research and development of 3D content, 3D 
technology and processes, stereoscopic 3D projection, 
3D animation technology, 3D processing power, 3D 
techniques, and flexible forward and backward 
projection; hosting of a virtual environment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386491 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201801305 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.20, EM, 016385817 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere 

S.p.A., Am Strande 3d, DE-18055 ROSTOCK, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; perfumery; essential oils; cotton wool for 

cosmetic purposes. 
  Klasse 8   Tableware (cutlery); cutlery holders. 
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images; magnetic data carriers; optical 
storage media (except unexposed films); headphones; 
scales; compact discs; DVDs and other digital 
recording media; exposed film; sound recording 
carriers; downloadable image files; computer programs, 
recorded or downloadable. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; passenger ships; bicycles. 

  Klasse 14   Jewels; ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; precious 
stones; chronoscopes; time instruments. 

  Klasse 16   Printed matter; lithographs; bookbinding material; 
photographs; paper; cardboard (included in the class); 
stationery; artists' materials; prospectuses; catalogues; 
instructional and teaching material (except apparatus); 
plastic materials for packaging, included in class 16; 
calendars; paper handkerchiefs; paper handtowels; 
tissues of paper for removing make-up. 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; luggage bags; umbrellas; parasols; walking 
sticks; shopping bags; handbags; holdalls. 

  Klasse 20   Furniture; mirrors (silvered glass); picture frames. 
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; 

glassware, porcelain and earthenware included in class 
21; mugs; cups; drinking vessels; beverage glassware.

  Klasse 24   Textiles and textile goods, included in class 24; 
bedding and tablecloths; bed linen. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 26   Passport lanyards; artificial flowers. 
  Klasse 27   Door mats; carpets; floor coverings. 
  Klasse 28   Games; toys; gymnastic and sporting articles, 

included in class 28; card games; model vehicles; golf 
bags, with and without wheels. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; chocolate; pastries; cakes; bread; 
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edible ices; honey; muesli; pizza; puddings; rusks; 
confectionery. 

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

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
  Klasse 34   Tobacco; smokers' articles; matches; lighters for 

smokers. 
  Klasse 35   Advertising; retailing, namely of cosmetics, perfumery, 

essential oils, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, glassware, porcelain 
and earthenware, clothing, footwear, headgear, 
lanyards, games, toys and playthings, gymnastic and 
sporting articles, trunks and travelling bags, umbrellas 
and parasols, shopping bags, handbags, valises and 
travel requisites, namely newspapers, periodicals, road 
maps, city plans, travel books, writing materials, 
tobacco products, cut flowers, travel toiletries, films, 
sound recording carriers, first aid kits, foodstuffs and 
luxury foods; arranging of contracts, for others, for the 
providing of services. 

  Klasse 36   Insurance brokerage. 
  Klasse 39   Arranging travel, in particular sea travel and boat 

cruises and tours; transport; arranging of tours; travel 
arrangement; travel reservation; cruise ship services; 
booking of seats (travel). 

  Klasse 40   Photographic film development; photographic printing.
  Klasse 41   Translation and interpretation; education; providing of 

training; entertainment; sporting and cultural activities; 
discotheque services; theatre services; providing 
swimming pool and water chute complex facilities; 
photography services, included in class 41; videotape 
production; conducting of seminars, courses and talks; 
conducting of sports programmes, in particular 
involving cycling, diving, golf. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; restaurants, cafeterias, 
cafes, bars and providing food and drink in theatres; 
catering for the provision of food and beverages; room 
reservation services; hotels; child day-care centre 
services; bars. 

  Klasse 44   Medical assistance; floral design; manicuring; beauty 
salons; massage; providing bathing facilities; human 
hygiene and beauty care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386506 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201801307 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.06, JP, 2017-046553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-
chome, Chuo-ku, JP-103-8411 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386568 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201801316 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 LES CONSERVES DE MEKNES, Q.I. Ain Slougui, MA-

BP217 MEKNES, Marokko 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game, meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies, jams, compotes, eggs, milk and dairy products; 
edible oils and fats. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flours and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice for refreshment. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; live animals; fresh 
fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals, malt. 

  Klasse 32   Beer, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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(111) Int.reg.nr: 1386658 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201801324 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.03.28, DE, 30 2017 007 

772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Seleggt GmbH, Stolberger Str. 76, DE-50933 KÖLN, 

Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Scientific measuring instruments, namely egg-
candlers. 

  Klasse 10   Veterinary apparatus and instruments. 
  Klasse 29   Eggs; processed eggs; spreads consisting mainly of 

eggs; prepared meals containing (principally) eggs. 
  Klasse 30   Pasta containing eggs. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research in 

relation to determining the gender of chicks in the egg. 
  Klasse 44   Veterinary services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386661 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201801325 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, US-
WA98052 REDMOND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer game software, computer software, game 

controllers for computer games; gaming headsets for 
use in playing video games; headsets for use with 
computers; mousepads; night vision goggles; computer 
game software downloadable via a global computer 
network and wireless devices; computer game software 
for use on mobile and cellular phones; prerecorded 
media, namely, digital audio and video tapes and discs, 
CDs, DVDs, and blue-ray discs all featuring films, 
movies and/or television programs in the field of action, 
animation and adventure; downloadable movies; 
prerecorded digital audio and video tapes and discs, 
CDs, and DVDs, all featuring music; downloadable 
music files; records; tablet cases; decorative magnets; 
digital trading cards; digital action figures; emoji; digital 
stickers; blank USB flash drives; chargers for cell 
phones, tablets, laptops, and other USB-enabled 
portable devices; computer docking stations; phone 
cases; mouse pads; external hard drives; headsets; ear 
buds; headphones; wireless speakers; charging 
stations for video controllers; sunglasses; keyboards. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely: providing on-line 
computer games; online entertainment in the nature of 
computer game tournaments; conducting contests 
online; arranging and conducting competitions via the 
Internet in the field of video games; organizing of 

sporting events, competitions and sporting tournaments 
in the field of video games; organizing tournaments and 
exhibitions for computer video gaming contests for 
entertainment purposes; providing online interactive 
multi-player computer games via the Internet and 
electronic communication networks; arranging and 
conducting exhibitions and special events between 
computer game players and interest groups for 
entertainment purposes; professional video game 
tournaments and exhibitions featuring exhibits 
composed of interactive displays, participatory 
activities, and contests centered around video gaming 
rendered live at indoor and outdoor venues and 
recorded for the purpose of distribution through the 
media of radio, television and the Internet; providing 
online news, non-downloadable articles, blogs, 
webcasts, podcasts, information, commentary, and 
information in the nature of gaming strategies, all 
related to games, electronic, computer, and video 
games, and computer game tournaments; providing 
non-downloadable films and movies via video-on-
demand services; providing non-downloadable music 
and music-on-demand services. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
computer game software; providing software as a 
service (SaaS) services featuring software that enables 
users to create, upload, and share user-generated 
videos based on computer game play. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1386931 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201801360 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.10, US, 87443912 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a shaded circle featuring a 

teardrop design and shaded four-pointed star design 
displayed therein. 

(730) Innehaver: 
 Mapbox, Inc., 85 2nd Street, 3rd Floor, US-CA94105 

SAN FRANCISCO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for mapping; computer software 
for the collection, compilation, processing, transmission 
and dissemination of global positioning system (GPS) 
data; computer software for creating maps and 
visualizations of multi-dimensional designs in the fields 
of architecture, engineering, interior design, 
landscaping, game development and graphic arts; 
downloadable electronic publications, namely, books, 
magazines and manuals featuring information in the 
field of mapping; electronic publications, namely, 
books, magazines and manuals featuring information in 
the field of mapping recorded on computer media; 
electronic database featuring roadway, geographic, 
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map and travel information recorded on computer 
media and navigation software for calculating and 
displaying routes; satellite-aided navigation systems; 
electronic database in the field of mapping recorded on 
computer media; computer software featuring digital 
maps; software development kits (SDK); computer 
software development tools. 

  Klasse 38   Telecommunication services, namely, electronic, 
electric and digital transmission of data in the fields of 
mapping, cartography, geolocation and geocoding 
information, game development, driving directions, 
traffic information and travel route planning; electronic 
data transmission. 

  Klasse 39   Providing customized driving directions; travel route 
planning; providing road and traffic information; 
providing information featuring road, traffic and travel 
information and geographic, mapping and GPS 
navigation information relating thereto, via an on-line 
interactive database; providing traffic and travel route 
planning information, on-line driving directions and 
geographic and interactive mapping information relating 
thereto all via computer networks and other 
communications networks. 

  Klasse 42   Cloud computing featuring software for mapping; 
providing on-line non-downloadable software for 
mapping; providing on-line non-downloadable software 
for creating maps and visualizations of multi-
dimensional designs in the fields of architecture, 
engineering, interior design, landscaping, game 
development and graphic arts; providing on-line non-
downloadable software for the collection, compilation, 
processing, transmission and dissemination of global 
positioning system (GPS) data; software as a service 
(SAAS) services featuring software for mapping; 
application service provider featuring application 
programming interface (API) software for mapping; 
cartography services; mapping services; mapping 
services, namely, designing maps; database design 
and development; maintenance of on-line database 
software for others; computer mapping services, 
namely, data mapping for the websites and applications 
of others; scientific research and development in the 
field of algorithms and computing methods for 
processing and optimizing navigation and traveling 
data; scientific research and development in the field of 
algorithms and computing methods for processing and 
optimizing global positioning system (GPS) and 
communication network data; design and development 
of global positioning system (GPS) navigation and 
route planning computer software; computer services, 
namely, rental of on-line database servers to others for 
mapping; installation, maintenance, and updating of 
computer software; software design and development; 
providing information, advice and consultancy in 
relation to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1387196 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201801393 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(300) Søknadsprioritet: 2017.04.06, JP, 2017-046562 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Astellas Pharma Inc., 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-
chome, Chuo-ku, JP-103-8411 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations and substances. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1387396 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201801420 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hüttlin GmbH, Hohe-Flum-Strasse 42, DE-79650 
SCHOPFHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Packing machines; machines for the chemical industry 

and installations consisting thereof for granulating and 
coating pharmaceuticals and fine chemicals in granular 
or powdered form. 

  Klasse 11   Drying apparatus and installations for powdered or 
granular goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1393539 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201803553 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, DK, VA 2017 

00450 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-

2640 HEDEHUSENE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Building materials of metal, namely, grids of metal; 
ceiling systems of metal for attaching ceiling panels. 

  Klasse 17   Insulating materials of mineral wool; packing, stopping 
and insulating materials; insulants in the form of strips, 
felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for 
insulation and sealing against heat, cold, fire, sound, 
vibrations, air, light and 
humidity/moisture/damp/vapour, including sound 
absorbing materials for acoustic regulation; acoustic 
and thermal insulation products and articles; insulation 
and vapour barrier products and articles; insulation in 
the form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels 
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the form of 
matting for insulation; mineral wool/fibres [insulators]; 
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processed mineral fibres for use in the manufacture of 
seals, sealants, fillers and gaskets; boards of extruded 
mineral wool, shells of mineral wool, blankets of 
mineral wool, mineral wool stucco and mineral wool 
felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and 
loose or semi-finished mineral wool fibres for 
manufacture of reinforcing and/or filling materials for 
insulation; insulating mineral wool fibres for use in 
sealing and gasketing applications in the automotive 
and building industry; electrical insulating boards; 
friction materials; mineral wool boards for ventilated 
constructions, for façade cladding, roofs, soffits and 
fascias; insulating building materials of mineral wool; 
wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool 
and fibres. 

  Klasse 19   Building materials for road and track constructions 
and for fencing; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of cements and plaster for building 
purposes; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of asphalt sealants and of sealants for 
road construction and roofing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1393652 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201803582 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, DK, VA 2017 

00445 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-

2640 HEDEHUSENE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Building materials of metal, namely, grids of metal; 
ceiling systems of metal for attaching ceiling panels. 

  Klasse 17   Insulating materials of mineral wool; packing, stopping 
and insulating materials; insulants in the form of strips, 
felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for 
insulation and sealing against heat, cold, fire, sound, 
vibrations, air, light and 
humidity/moisture/damp/vapour, including sound 
absorbing materials for acoustic regulation; acoustic 
and thermal insulation products and articles; insulation 
and vapour barrier products and articles; insulation in 
the form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels 
of mineral wool fibres; mineral wool fibres in the form of 
matting for insulation; mineral wool/fibres [insulators]; 
processed mineral fibres for use in the manufacture of 
seals, sealants, fillers and gaskets; boards of extruded 
mineral wool, shells of mineral wool, blankets of 
mineral wool, mineral wool stucco and mineral wool 
felt, loose or semi-finished granulated mineral wool and 

loose or semi-finished mineral wool fibres for 
manufacture of reinforcing and/or filling materials for 
insulation; insulating mineral wool fibres for use in 
sealing and gasketing applications in the automotive 
and building industry; electrical insulating boards; 
friction materials; mineral wool boards for ventilated 
constructions, for façade cladding, roofs, soffits and 
fascias; insulating building materials of mineral wool; 
wall, floor and ceiling panels, all made of mineral wool 
and fibres. 

  Klasse 19   Building materials for road and track constructions 
and for fencing; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of cements and plaster for building 
purposes; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of asphalt sealants and of sealants for 
road construction and roofing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1396098 
(151) Int.reg.dato: 2017.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.08.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201804492 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, DK, VA 2017 

00448 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-

2640 HEDEHUSENE, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Propagating and growing media for seeds and plants 
consisting wholly or partial of mineral fibres; fertilized 
preparations/bases of mineral wool for growing plants; 
boards of mineral wool for use in growing plants; 
growing substrates of stone wool fibres, namely, blocks 
and cubes for propagation; unprocessed artificial resins 
for use in composite rubber, thermoplastic and 
thermosetting plastic systems; unprocessed plastics; 
fire extinguishing compositions; preparations for 
tempering and solding; adhesives used in industry; 
chemical fibres for use in the manufacture of paints, 
especially for strengthening of coatings and paints. 

  Klasse 17   Insulating materials of mineral wool; packing, stopping 
and insulating materials; insulants in the form of strips, 
felt, mats, boards, slatted mats, shaped parts for 
insulation and sealing against heat, cold, fire, sound, 
vibrations, air, light and 
humidity/moisture/damp/vapour, including sound 
absorbing materials for acoustic regulation; acoustic 
and thermal insulation products and articles; insulation 
and vapour barrier products and articles; insulation in 
the form of floor, wall and roof coverings; ceiling panels 
of mineral wool fibres, for sound absorbing insulation; 
mineral wool fibres in the form of matting for insulation; 
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mineral wool/fibres [insulators]; processed mineral 
fibres for use in the manufacture of seals, sealants, 
fillers and gaskets; boards of extruded mineral wool, 
shells of mineral wool, blankets of mineral wool, 
mineral wool stucco and mineral wool felt, loose or 
semi-finished granulated mineral wool and loose or 
semi-finished mineral wool fibres for manufacture of 
reinforcing and/or filling materials for insulation; 
insulating mineral wool fibres for use in sealing and 
gasketing applications in the automotive and building 
industry; electrical insulating boards; processed mineral 
fibres for us in friction materials in the automotive 
industry; insulative mineral wool boards for ventilated 
constructions, for facade cladding, roofs, soffits and 
fascias; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of cements and plaster for building 
purposes; processed mineral fibres for use in the 
manufacture of asphalt sealants and of sealants for 
road construction and roofing. 

  Klasse 19   Insulating building materials of mineral wool; wall, 
floor and ceiling panels, all made of mineral wool and 
fibres; building materials for road and track 
constructions and for fencing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2018.09.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2018.09.24 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 300206 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.28 

(210) Søknadsnr.: 201811428 
(220) Inndato: 2018.08.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ORDO HNOSSIR JEWELLERY SILJE BRUKÅS, 
Sigurds gate 28, 5015 BERGEN, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 300207 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.11 

(210) Søknadsnr.: 201812151 
(220) Inndato: 2018.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 JANNECKE AILIN LØVAAS, Ringstadåsen 4, 1667 

ROLVSØY, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300212 
(151) Reg.dato.: 2018.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.01 

(210) Søknadsnr.: 201810074 
(220) Inndato: 2018.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AWE AS, Åsbråtstien 19, 1251 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300238 
(151) Reg.dato.: 2018.09.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.14 

(210) Søknadsnr.: 201812219 
(220) Inndato: 2018.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nantaram Exports Ltd, 111 NantaramT. Haya, A. 

Muang, TH-50100 CHIANG MAI, Thailand 
(740) Fullmektig: 

 GLEN JOHAN LAMBERSØY, NEDSTRANDSGATA 93 
B, 4015 STAVANGER, 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.: 298635 
(210) Søknadsnr.: 201804609 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.11 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 

frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

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

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet 
korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; 
naturlige planter og blomster, løk, frøplanter og 
plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. 

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

 
(730) Innehaver: 

 GHASEM AMJADI, H0402 RAGNHILD SCHIBBYES 
VEI 28, 0968 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 ADNAN ALNEN & PARTNERS/ALDURRA FOOD 

PRODUCTS, Erbeen, Abdel Mounian, Riad Street, 
P.O. Box 92, SY-DAMASKUS, Syria 

 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298625 
(210) Søknadsnr.: 201800893 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.11 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 

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

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

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

 
(730) Innehaver: 

 ISAKSEN INVEST HOLDING AS, Eckersbergs gate 
15 A, 0266 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 PUMA SE, PUMA Way 1, DE-91074 

HERZOGENAURACH, Tyskland 
 Innsigers fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299840 
(210) Søknadsnr.: 201810192 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.09.03 

(540) Gjengivelse av merket 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 43   Servering av mat og drikke for gjester; servering av 

mat og drikke i restauranter og barer; servering av mat 
og drikke for gjester i restauranter. 

 
(730) Innehaver: 

 RICE BOLLE THAI CAFÉ SARA WANTHAPHIROM, 
Markveien 67, 0550 OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 RICE BOWL WANTHAPHIROM AS, Youngs gate 4, 

0181 OSLO, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 

0105 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.09.05 
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(111) Reg.nr.: 298812 
(210) Søknadsnr.: 201713953 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.18 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 3   Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; 
hudpleie- og hårpleieprodukter. 

  Klasse 16   Papir, papp, bøker, trykksaker, fotografier; 
instruksjons - og undervisningsmateriell; 
plastemballasje, klisjeer. 

  Klasse 21   Hårpleieredskaper, kammer og svamper, børster; 
gjenstander for rengjøringsformål. 

  Klasse 26   Hårprodukter. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
demonstrasjon av varer; eksport og importagentur; 
modelltjenester for reklame og salg; salgsfremmende 
tjenester. 

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

  Klasse 44   Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr, 
profesjonell rådgivning innen kropps- og 
skjønnhetspleie via Internett. 

 
(730) Innehaver: 

 NOAQUA AS, Salstrokkenveien 57, 1970 HEMNES, 
Norge 

 Innsiger: 
 Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, CH-

12014 GENÈVE, Sveits 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 

OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2018.09.18 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 293084 
(210) Søknadsnr.: 201302508 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.07.10 

(540) Gjengivelse av merket 
 

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

(511) Varer og/eller tjenester: 
  Klasse 3   Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; 

naturkosmetikk; solkrem, aftersun; hårvann; 
hudpleieprodukter; hårpleiepreparater; tannpasta og 
tannpleiemidler. 

  Klasse 5   Veterinære preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; 
plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler; 
preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; 
fungicider, herbicider; massasjeoljer (medisinerte); 
desinfeksjonspreparater til hendene; truseinnlegg 
[sanitære], damebind, bomullspinner for medisinske 
formål; absorberende bomull; absorberende 
bomullsvatt; bomull for medisinsk bruk; medisinerte 
babyoljer, oljer for medisinske formål; medisinerte 
våtservietter.  

  Klasse 9   Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; 
ørepropper.  

  Klasse 10   Kunstige lemmer, øyne, ortopediske artikler; 
massasjeapparater, lusekammer.  

  Klasse 35   Detaljhandel av, og oppstilling og fremvisning av varer 
slik at kunder og brukere får informasjon om, og kan 
kjøpe blekemidler og andre stoffer for klesvask, 
rengjørings-, polerings, rensings- og slipe-midler, 
såper, babysåper, parfymer, eteriske oljer, oljer for 
kosmetiske formål, babyoljer, kosmetikk, hårlotion, 
tannpasta, preparater og stoffer for pleie og utseendet 
av huden, kroppen, ansikt, øyne, hår, tenner og negler, 
preparater for rengjøring av tennene, tannkrem, 
tannslipemidler, sandpapirfiler, bomullspinner til 
kosmetiske formål, bomullspinner for babyer, 
munnvann (ikke for medisinske formål), bomull til 
kosmetisk formål, sjampo, babysjampo, kluter og pads 
for kosmetisk formål, babykluter, farmasøytiske og 
veterinære preparater, vitaminpreparater, 
kombinasjoner av vitaminer, mineraler og 
antioksidanter, antioksidanter, sanitær preparater til 
medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, 
næringsmidler for spedbarn, plaster og 
forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, 
herbicider, massasjeoljer (medisinerte), 
desinfeksjonspreparater til hendene, truseinnlegg 
(sanitære), damebind, bomullspinner for medisinske 
formål, absorberende bomull, absorberende 
bomullsvatt, bomull for medisinsk bruk, medisinerte 
babyoljer, oljer for medisinske formål, medisinert 
våtservietter, metallesker, håndverktøy og redskaper 
(manuelle), bestikk, barbermaskiner og høvler, 
negleklippere, neglepoleringsmaskiner (elektriske-), 
neglepoleringsmaskiner (ikke elektriske), pinsetter, filer 
(håndholdte), neglefiler , sakser, negletenger, 
manikyrsett, manikyrpinner, øyenvippetenger, 
ørepropper, kunstige lemmer, øyne, ortopediske 
artikler, massasjeapparater, lusekammer, tøyposer, 
kammer og svamper, børster (unntatt pensler), 
børstelagingsmaterialer, artikler for rengjøring, hår-, 
negler- og tannbørster, holdere for tannbørster, 
vaskekluter, øyevippetenger.   

  Klasse 39   Emballering av varer; levering av varer, pakker og 
gods, distribusjon av pakker, gods og legemidler, 
transport, fjerning og lagring av avfall. 

  Klasse 42   Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning 
innen farmasi; kliniske forsøk; farmasøytiske 
forskningstjenester; utføre tidlig evalueringer 
vedrørende nye legemidler.  

  Klasse 44   Apotekrådgivningstjenster, farmasøytisk rådgivning, 
farmasøyttjenester i form av tillaging av reseptbelagte 
medikamenter, veterinær-tjenester, hygiene- og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(730) Innehaver: 
 Vita AS, Postboks 6013, Etterstad, 0601 OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SVERDRUP DA, Postboks 1865 

Vika, 0124 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Vita Zahnfabrik H Rauter GmbH & Co KG , Spitalgasse 

3 , 79713, BAD SÄCKINGEN, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, 

BERGEN, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er delvis opphevet etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.08.19. 
  
 
 
(111) Reg.nr.: 1315700 
(210) Søknadsnr.: 201612522 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.01.30 

(540) Gjengivelse av merket 

(554) Merket er et tre-dimensjonal 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 30Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice. 
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(730) Innehaver: 
 "GRAND CANDY" Limited Liability Company 

("GRAND CANDY" LLC), 31, rue Masisi, AM- 
ERÈVAN, Armenia 

 Innsiger: 
 Orkla Confectionery & Snacks Finland AB, 

Sundsvägen 420, FI-22410 GODBY, Finland 
 Innsigers fullmektig: 
 Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 

0306 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er delvis opphevet etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2018.08.15. 
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Avgjørelse fra Klagenemnda 

(111) Reg.nr: 1144902 
(210) Søknadsnr.: 201612675 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 2016.10.27 
(540) Gjengivelse av merket 

546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 

(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 
43 Services for providing food and drink; rental of meeting 
rooms; snack-bars; cafés; cafeterias; rental of chairs, 
tables, table linen, glassware; restaurants; self-service 
restaurants; canteens; bar services; food and drink 
catering. 

(730) Innehaver: 
Limited liability company "Toro Negro" , 4, Letnikovskaya 
street, building 5, apartment VIII, room 2, 115114, 
MOSKVA, RU
Innsiger:
Orkla Foods Norge AS , Postboks 711, 1411, KOLBOTN, 
NO
Innsigers fullmektig:
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, NO
Innsigelse innkommet: 
2017.05.29
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.01.18):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. 
varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
2018.03.16 
Klagenemndas avgjørelse av 2018.09.11:
Klagen forkastes.
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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.: 0974645 
(210) Søknadsnr.: 200811747 
(151) Reg.dato: 2008.07.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.07.25 

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

TRUE TASTE COMES 
NATURALLY 

(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 The Absolut Company AB, SE-11797 STOCKHOLM, 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Entertainment; sporting activities. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0983580 
(210) Søknadsnr.: 200815148 
(151) Reg.dato: 2008.09.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.09.05 

(220) Inndato: 2008.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

A8L 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Audi AG, DE-85045 INGOLSTADT, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0986961 
(210) Søknadsnr.: 201005150 
(151) Reg.dato: 2008.10.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.10.06 

(220) Inndato: 2010.05.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Umicore SA, Rue du Marais 31, BE-1000 BRUSSEL, 

Belgia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Chemical products for use in industry, science, 
photography, as well as agriculture, horticulture and 
forestry; preparations for tempering and soldering of 
metals; chemical catalysts. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations; 
mordants; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys; metal building 
materials; transportable metal buildings; metal 
materials for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery and small items 
of metal hardware; metal pipes and tubes; safes; metal 
goods, not included in other classes; ores. 

  Klasse 7   Machines and machine tools; motors (except for land 
vehicles); machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural 
implements, other than hand operated; exhaust pipes 
for motors; catalyzers for motor vehicles (motor parts); 
catalytic exhaust-gas converters (motor parts); 
individual components for emission control systems for 
vehicles, such as catalytic converters, exhaust gas 
filters and particle filters (motor parts). 

  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, distributing, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electric current. 

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

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
or coated with these materials not included in other 
classes; precious stones. 

  Klasse 40   Treatment of materials. 
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(111) Reg.nr.: 0998040 
(210) Søknadsnr.: 201208114 
(151) Reg.dato: 2008.08.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2018.08.01 

(220) Inndato: 2012.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

MALONGO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Compagnie Mediterraneenne des Cafes, Lotissement 

Industriel Départemental (LID), 9ème rue, FR-06510 
CARROS, Frankrike 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Coffee percolators, coffee machines, cafetières, with 

the exception of coffee grinders, coffee filters, all these 
goods being electric and not of precious metal; 
machines for roasting coffee; electric kettles; coffee 
roasters. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1158149 
(210) Søknadsnr.: 201305834 
(151) Reg.dato: 2012.12.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.12.27 

(220) Inndato: 2013.05.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

CARESTREAM 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Carestream Health,  Inc, 150 Verona Street, US-

NY14608 ROCHESTER, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware and software for imaging in the 
medical and veterinary fields; computer software for 
processing, displaying, retrieving, managing, storing, 
and transmitting radiographic images and data for use 
in the medical and veterinary fields; software for 
medical office practice management, namely, software 
for use in accessing and managing patient medical 
records, data, and images; medical office practice 
management software for clinical applications, namely, 
software for use in accessing and managing patient 
medical records, data, and images, radiographic image 
review analysis, and transcription, and radiographic 
image archival, storage, and sharing; medical office 
practice management software for diagnostic 
applications, namely, software for use in accessing and 
managing patient medical records, data, and images, 
radiographic image review, analysis, diagnosis, and 
transcription, and radiographic image archival, storage, 
and sharing; image generators, namely, X-ray 
generators not for medical purposes; imaging 
equipment, namely, image processors for processing 
radiographic images not for medical purposes; image 
processors for use in the processing of radiographic 
films not for medical purposes; digital image generators 
and processors not for medical purposes; radiographic 
sensors not for medical purposes; digital image 
sensors; radiographic detectors not for medical 
purposes; digital image detectors; wireless transmitters 
and receivers; cameras; scanners; film digitizers for 
converting film images into digital images not for 
medical purposes; computer monitors; computers; film 
writers for converting digital images into analog images 
not for medical purposes; printers; image processing 
and handling equipment not for medical purposes, 
namely, film processors, film developers, and film 
loaders; non-medical, non-destructive industrial testing 
equipment and software, namely, industrial radiography 
apparatus, digital radiography apparatus, computed 
radiography apparatus, and computer software for 
processing, displaying, retrieving, storing, and 
transmitting radiographic or digital images; computer 

software that provides web-based access to medical 
records, electronic health records, and personal hearth 
information through a web operating system or portal 
interface; downloadable software in the nature of a 
mobile application for accessing and viewing images, 
radiographic images, medical records, electronic health 
records, and personal health information. 

  Klasse 10   Imaging systems comprised of imaging equipment 
and operating software therefor for medical and 
veterinary diagnostic purposes; digital radiography 
apparatus for medical and veterinary use; X-ray 
apparatus for medical and veterinary use; radiological 
intensifying screens for medical use, medical film 
processing and handling apparatus, namely, apparatus 
for exposing radiographic films; medical film processing 
and handling apparatus, namely, apparatus for 
processing radiographic films; digital and computed 
radiography systems for medical and veterinary use 
comprised primarily of radiographic capture, display, 
and diagnostic equipment, and also including 
workstations and software, sold as a unit; medical 
imaging film; medical radiographic film; laser imaging 
writers and printers for medical diagnostic use; image 
generators, namely, X-ray generators for medical 
diagnostic use; radiographic detectors for medical 
diagnostic use; intensifying screens and film cassettes 
for conventional and digital radiography for medical 
diagnostic use; image processors for use in the 
processing of radiographic films for medical use; digital 
image generators and processors for medical use; 
radiographic sensors for medical use; film digitizers for 
converting film images into digital images for medical 
use; film writers for converting digital images into 
analog images for medical use; image processing and 
handling equipment for medical use, namely, film 
processors, film developers, and film loaders. 
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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.: 196263 
(151) Reg.dato.: 1999.03.03 
(151) Int. reg. dato: 1999.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2019.03.03 
(210) Søknadsnr: 19967830 
(220) Inndato: 1996.12.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

NOVELL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Novell Inc, 1800 South Novell Place, Ohta-ku, US-

UT84606 PROVO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, 
datanettverksprogrammer. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; design av 
dataprogrammer og EDB-programmering, rådgiving og 
konsultasjon vedrørende computere og 
dataprogrammer; utleie av computere og 
dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, 
utleie av accesstid til computer databaser. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297586 
(151) Reg.dato.: 2018.04.17 
(151) Int. reg. dato: 2018.04.17 
(180) Registreringen utløper: 2027.11.23 
(210) Søknadsnr: 201715727 
(220) Inndato: 2017.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

Echofeeding 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 CAGEEYE AS, Frysjaveien 40, Inngang 7, 0884 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   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, ekkoloddsvingere; hydroakustiske 
instrumenter for fiskeri- og fiskeriforskning; alle nevnte 
varer er for bruk i landbruk og/eller i akvakultur til lands 
og til havs. 

  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; alle de 
forannevnte tjenestene er knyttet til landbruk og/eller 
akvakultur til lands og til havs. 

  Klasse 42   utvikling av maskinvare og programvare; IT-tjenester; 
datasystemanalyse; datasystemutforming; overvåking 

av datasystemer ved fjerntilgang; programvareutvikling, 
programmering og gjennomføring; dataprogrammering; 
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; alle de forannevnte 
tjenestene er knyttet til landbruk og/eller akvakultur til 
lands og til havs. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 296373 
(151) Reg.Dato.: 2018.02.16 
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Opphevede varemerkeregistreringer 

Beslutningen om å beslutte gjeldende int reg. 1333407, det 
kombinerte merket DL CHEMICALS, er blitt opphevet iht 
varemerkeloven § 30. 

Beslutningen om å beslutte gjeldende internasjonal 
registrering nr. 201615019, ordmerket HYGGE, er blitt 
opphevet iht varemerkeloven § 45. 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 100130 
 

 
(111) Reg.nr.: 100151 
 

 
(111) Reg.nr.: 100181 
 

 
(111) Reg.nr.: 100189 
 

 
(111) Reg.nr.: 100214 
 

 
(111) Reg.nr.: 131516 
 

 
(111) Reg.nr.: 131528 
 

 
(111) Reg.nr.: 131536 
 

 
(111) Reg.nr.: 131545 
 

 
(111) Reg.nr.: 131546 
 

 
(111) Reg.nr.: 131548 
 

 
(111) Reg.nr.: 131560 
 

 
(111) Reg.nr.: 131573 
 

 
(111) Reg.nr.: 131587 
 

 
(111) Reg.nr.: 131609 
 

 
(111) Reg.nr.: 131621 
 

 
(111) Reg.nr.: 131623 
 

 
(111) Reg.nr.: 131633 
 

 
(111) Reg.nr.: 131645 
 

 
(111) Reg.nr.: 131659 
 

 
(111) Reg.nr.: 131668 
 

 

(111) Reg.nr.: 131676 
 

 
(111) Reg.nr.: 131700 
 

 
(111) Reg.nr.: 131723 
 

 
(111) Reg.nr.: 131739 
 

 
(111) Reg.nr.: 131760 
 

 
(111) Reg.nr.: 131762 
 

 
(111) Reg.nr.: 131767 
 

 
(111) Reg.nr.: 15441 
 

 
(111) Reg.nr.: 187939 
 

 
(111) Reg.nr.: 187940 
 

 
(111) Reg.nr.: 188240 
 

 
(111) Reg.nr.: 188252 
 

 
(111) Reg.nr.: 188270 
 

 
(111) Reg.nr.: 188278 
 

 
(111) Reg.nr.: 188280 
 

 
(111) Reg.nr.: 188298 
 

 
(111) Reg.nr.: 188299 
 

 
(111) Reg.nr.: 188303 
 

 
(111) Reg.nr.: 188310 
 

 
(111) Reg.nr.: 188311 
 

 
(111) Reg.nr.: 188314 
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(111) Reg.nr.: 188316 
 

 
(111) Reg.nr.: 188332 
 

 
(111) Reg.nr.: 188344 
 

 
(111) Reg.nr.: 188348 
 

 
(111) Reg.nr.: 188355 
 

 
(111) Reg.nr.: 188365 
 

 
(111) Reg.nr.: 188371 
 

 
(111) Reg.nr.: 188372 
 

 
(111) Reg.nr.: 188375 
 

 
(111) Reg.nr.: 188376 
 

 
(111) Reg.nr.: 188379A 
 

 
(111) Reg.nr.: 188380 
 

 
(111) Reg.nr.: 188382 
 

 
(111) Reg.nr.: 188406 
 

 
(111) Reg.nr.: 188426 
 

 
(111) Reg.nr.: 188429 
 

 
(111) Reg.nr.: 188430 
 

 
(111) Reg.nr.: 188434 
 

 
(111) Reg.nr.: 188438 
 

 
(111) Reg.nr.: 188439 
 

 
(111) Reg.nr.: 188444 
 

 
(111) Reg.nr.: 188453 
 

 

(111) Reg.nr.: 188479 
 

 
(111) Reg.nr.: 188486 
 

 
(111) Reg.nr.: 188488 
 

 
(111) Reg.nr.: 188489 
 

 
(111) Reg.nr.: 188490 
 

 
(111) Reg.nr.: 188493 
 

 
(111) Reg.nr.: 188496 
 

 
(111) Reg.nr.: 188499 
 

 
(111) Reg.nr.: 188514 
 

 
(111) Reg.nr.: 188524 
 

 
(111) Reg.nr.: 188534 
 

 
(111) Reg.nr.: 188545 
 

 
(111) Reg.nr.: 188552 
 

 
(111) Reg.nr.: 188556 
 

 
(111) Reg.nr.: 188557 
 

 
(111) Reg.nr.: 188560 
 

 
(111) Reg.nr.: 188563 
 

 
(111) Reg.nr.: 188567 
 

 
(111) Reg.nr.: 188573 
 

 
(111) Reg.nr.: 188596 
 

 
(111) Reg.nr.: 188606 
 

 
(111) Reg.nr.: 188607 
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(111) Reg.nr.: 188616 
 

 
(111) Reg.nr.: 244041 
 

 
(111) Reg.nr.: 244042 
 

 
(111) Reg.nr.: 244043 
 

 
(111) Reg.nr.: 244044 
 

 
(111) Reg.nr.: 244046 
 

 
(111) Reg.nr.: 244047 
 

 
(111) Reg.nr.: 244051 
 

 
(111) Reg.nr.: 244052 
 

 
(111) Reg.nr.: 244054 
 

 
(111) Reg.nr.: 244055 
 

 
(111) Reg.nr.: 244060 
 

 
(111) Reg.nr.: 244064 
 

 
(111) Reg.nr.: 244065 
 

 
(111) Reg.nr.: 244069 
 

 
(111) Reg.nr.: 244072 
 

 
(111) Reg.nr.: 244073 
 

 
(111) Reg.nr.: 244074 
 

 
(111) Reg.nr.: 244075 
 

 
(111) Reg.nr.: 244076 
 

 
(111) Reg.nr.: 244077 
 

 
(111) Reg.nr.: 244079 
 

 

(111) Reg.nr.: 244081 
 

 
(111) Reg.nr.: 244082 
 

 
(111) Reg.nr.: 244084 
 

 
(111) Reg.nr.: 244085 
 

 
(111) Reg.nr.: 244087 
 

 
(111) Reg.nr.: 244088 
 

 
(111) Reg.nr.: 244089 
 

 
(111) Reg.nr.: 244090 
 

 
(111) Reg.nr.: 244091 
 

 
(111) Reg.nr.: 244092 
 

 
(111) Reg.nr.: 244093 
 

 
(111) Reg.nr.: 244094 
 

 
(111) Reg.nr.: 244095 
 

 
(111) Reg.nr.: 244097 
 

 
(111) Reg.nr.: 244098 
 

 
(111) Reg.nr.: 244104 
 

 
(111) Reg.nr.: 244105 
 

 
(111) Reg.nr.: 244106 
 

 
(111) Reg.nr.: 244107 
 

 
(111) Reg.nr.: 244108 
 

 
(111) Reg.nr.: 244109 
 

 
(111) Reg.nr.: 244110 
 

 



merker som ikke er fornyet 2018.09.24 - nr 39/18

120 
 

(111) Reg.nr.: 244111 
 

 
(111) Reg.nr.: 244112 
 

 
(111) Reg.nr.: 244114 
 

 
(111) Reg.nr.: 244118 
 

 
(111) Reg.nr.: 244119 
 

 
(111) Reg.nr.: 244124 
 

 
(111) Reg.nr.: 244126 
 

 
(111) Reg.nr.: 244127 
 

 
(111) Reg.nr.: 244128 
 

 
(111) Reg.nr.: 244132 
 

 
(111) Reg.nr.: 244142 
 

 
(111) Reg.nr.: 244144 
 

 
(111) Reg.nr.: 244147 
 

 
(111) Reg.nr.: 244150 
 

 
(111) Reg.nr.: 244151 
 

 
(111) Reg.nr.: 244152 
 

 
(111) Reg.nr.: 244153 
 

 
(111) Reg.nr.: 244156 
 

 
(111) Reg.nr.: 244160 
 

 
(111) Reg.nr.: 244162 
 

 
(111) Reg.nr.: 244164 
 

 
(111) Reg.nr.: 244165 
 

 

(111) Reg.nr.: 244166 
 

 
(111) Reg.nr.: 244168 
 

 
(111) Reg.nr.: 244170 
 

 
(111) Reg.nr.: 244172 
 

 
(111) Reg.nr.: 244175 
 

 
(111) Reg.nr.: 244176 
 

 
(111) Reg.nr.: 244182 
 

 
(111) Reg.nr.: 244183 
 

 
(111) Reg.nr.: 244185 
 

 
(111) Reg.nr.: 244186 
 

 
(111) Reg.nr.: 244187 
 

 
(111) Reg.nr.: 244188 
 

 
(111) Reg.nr.: 244190 
 

 
(111) Reg.nr.: 244192 
 

 
(111) Reg.nr.: 244193 
 

 
(111) Reg.nr.: 244195 
 

 
(111) Reg.nr.: 244197 
 

 
(111) Reg.nr.: 244205 
 

 
(111) Reg.nr.: 244206 
 

 
(111) Reg.nr.: 244207 
 

 
(111) Reg.nr.: 244208 
 

 
(111) Reg.nr.: 244209 
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(111) Reg.nr.: 244210 
 

 
(111) Reg.nr.: 244211 
 

 
(111) Reg.nr.: 244212 
 

 
(111) Reg.nr.: 244214 
 

 
(111) Reg.nr.: 244215 
 

 
(111) Reg.nr.: 244218 
 

 
(111) Reg.nr.: 244228 
 

 
(111) Reg.nr.: 244229 
 

 
(111) Reg.nr.: 244233 
 

 
(111) Reg.nr.: 244234 
 

 
(111) Reg.nr.: 244235 
 

 
(111) Reg.nr.: 244236 
 

 
(111) Reg.nr.: 244238 
 

 
(111) Reg.nr.: 244242 
 

 
(111) Reg.nr.: 244250 
 

 
(111) Reg.nr.: 244256 
 

 
(111) Reg.nr.: 244260 
 

 
(111) Reg.nr.: 244261 
 

 
(111) Reg.nr.: 244263 
 

 
(111) Reg.nr.: 244264 
 

 
(111) Reg.nr.: 244266 
 

 
(111) Reg.nr.: 244268 
 

 

(111) Reg.nr.: 244271 
 

 
(111) Reg.nr.: 244273 
 

 
(111) Reg.nr.: 244278 
 

 
(111) Reg.nr.: 244279 
 

 
(111) Reg.nr.: 244286 
 

 
(111) Reg.nr.: 244287 
 

 
(111) Reg.nr.: 244288 
 

 
(111) Reg.nr.: 244289 
 

 
(111) Reg.nr.: 244290 
 

 
(111) Reg.nr.: 244292 
 

 
(111) Reg.nr.: 244295 
 

 
(111) Reg.nr.: 244296 
 

 
(111) Reg.nr.: 244297 
 

 
(111) Reg.nr.: 244299 
 

 
(111) Reg.nr.: 244301 
 

 
(111) Reg.nr.: 244303 
 

 
(111) Reg.nr.: 244304 
 

 
(111) Reg.nr.: 244305 
 

 
(111) Reg.nr.: 244313 
 

 
(111) Reg.nr.: 244314 
 

 
(111) Reg.nr.: 244315 
 

 
(111) Reg.nr.: 244319 
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(111) Reg.nr.: 244321 
 

 
(111) Reg.nr.: 244322 
 

 
(111) Reg.nr.: 244323 
 

 
(111) Reg.nr.: 244325 
 

 
(111) Reg.nr.: 244326 
 

 
(111) Reg.nr.: 244327 
 

 
(111) Reg.nr.: 244328 
 

 
(111) Reg.nr.: 244330 
 

 
(111) Reg.nr.: 244331 
 

 
(111) Reg.nr.: 244332 
 

 
(111) Reg.nr.: 244334 
 

 
(111) Reg.nr.: 244335 
 

 
(111) Reg.nr.: 244337 
 

 
(111) Reg.nr.: 244338 
 

 
(111) Reg.nr.: 244340 
 

 
(111) Reg.nr.: 244341 
 

 
(111) Reg.nr.: 244343 
 

 
(111) Reg.nr.: 244345 
 

 
(111) Reg.nr.: 244346 
 

 
(111) Reg.nr.: 244347 
 

 
(111) Reg.nr.: 244348 
 

 
(111) Reg.nr.: 244349 
 

 

(111) Reg.nr.: 244350 
 

 
(111) Reg.nr.: 244351 
 

 
(111) Reg.nr.: 244353 
 

 
(111) Reg.nr.: 244354 
 

 
(111) Reg.nr.: 244355 
 

 
(111) Reg.nr.: 244356 
 

 
(111) Reg.nr.: 244359 
 

 
(111) Reg.nr.: 244361 
 

 
(111) Reg.nr.: 244362 
 

 
(111) Reg.nr.: 244363 
 

 
(111) Reg.nr.: 244365 
 

 
(111) Reg.nr.: 244372 
 

 
(111) Reg.nr.: 244373 
 

 
(111) Reg.nr.: 244375 
 

 
(111) Reg.nr.: 244376 
 

 
(111) Reg.nr.: 244379 
 

 
(111) Reg.nr.: 244380 
 

 
(111) Reg.nr.: 244386 
 

 
(111) Reg.nr.: 244387 
 

 
(111) Reg.nr.: 244388 
 

 
(111) Reg.nr.: 244390 
 

 
(111) Reg.nr.: 244391 
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(111) Reg.nr.: 244394 
 

 
(111) Reg.nr.: 244396 
 

 
(111) Reg.nr.: 244407 
 

 
(111) Reg.nr.: 244412 
 

 
(111) Reg.nr.: 244415 
 

 
(111) Reg.nr.: 244416 
 

 
(111) Reg.nr.: 244421 
 

 
(111) Reg.nr.: 244422 
 

 
(111) Reg.nr.: 244424 
 

 
(111) Reg.nr.: 244429 
 

 
(111) Reg.nr.: 244434 
 

 
(111) Reg.nr.: 244437 
 

 
(111) Reg.nr.: 244438 
 

 
(111) Reg.nr.: 244440 
 

 
(111) Reg.nr.: 244441 
 

 
(111) Reg.nr.: 244443 
 

 
(111) Reg.nr.: 244444 
 

 
(111) Reg.nr.: 244446 
 

 
(111) Reg.nr.: 244447 
 

 
(111) Reg.nr.: 244448 
 

 
(111) Reg.nr.: 244450 
 

 
(111) Reg.nr.: 244452 
 

 

(111) Reg.nr.: 244454 
 

 
(111) Reg.nr.: 244455 
 

 
(111) Reg.nr.: 244456 
 

 
(111) Reg.nr.: 244457 
 

 
(111) Reg.nr.: 244458 
 

 
(111) Reg.nr.: 244461 
 

 
(111) Reg.nr.: 244462 
 

 
(111) Reg.nr.: 244463 
 

 
(111) Reg.nr.: 244464 
 

 
(111) Reg.nr.: 244467 
 

 
(111) Reg.nr.: 244469 
 

 
(111) Reg.nr.: 244471 
 

 
(111) Reg.nr.: 244472 
 

 
(111) Reg.nr.: 244473 
 

 
(111) Reg.nr.: 244474 
 

 
(111) Reg.nr.: 244475 
 

 
(111) Reg.nr.: 244476 
 

 
(111) Reg.nr.: 244482 
 

 
(111) Reg.nr.: 244485 
 

 
(111) Reg.nr.: 244492 
 

 
(111) Reg.nr.: 244494 
 

 
(111) Reg.nr.: 244496 
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(111) Reg.nr.: 244498 
 

 
(111) Reg.nr.: 244500 
 

 
(111) Reg.nr.: 244501 
 

 
(111) Reg.nr.: 244503 
 

 
(111) Reg.nr.: 244508 
 

 
(111) Reg.nr.: 244509 
 

 
(111) Reg.nr.: 244510 
 

 
(111) Reg.nr.: 244512 
 

 
(111) Reg.nr.: 244513 
 

 
(111) Reg.nr.: 244516 
 

 
(111) Reg.nr.: 244517 
 

 
(111) Reg.nr.: 244520 
 

 
(111) Reg.nr.: 244523 
 

 
(111) Reg.nr.: 244527 
 

 
(111) Reg.nr.: 244529 
 

 
(111) Reg.nr.: 244531 
 

 
(111) Reg.nr.: 244532 
 

 
(111) Reg.nr.: 244535 
 

 
(111) Reg.nr.: 244537 
 

 
(111) Reg.nr.: 244542 
 

 
(111) Reg.nr.: 244543 
 

 
(111) Reg.nr.: 244544 
 

 

(111) Reg.nr.: 244545 
 

 
(111) Reg.nr.: 244546 
 

 
(111) Reg.nr.: 244548 
 

 
(111) Reg.nr.: 244549 
 

 
(111) Reg.nr.: 244551 
 

 
(111) Reg.nr.: 244552 
 

 
(111) Reg.nr.: 244553 
 

 
(111) Reg.nr.: 244554 
 

 
(111) Reg.nr.: 244555 
 

 
(111) Reg.nr.: 244556 
 

 
(111) Reg.nr.: 244557 
 

 
(111) Reg.nr.: 244558 
 

 
(111) Reg.nr.: 244559 
 

 
(111) Reg.nr.: 244560 
 

 
(111) Reg.nr.: 244563 
 

 
(111) Reg.nr.: 244564 
 

 
(111) Reg.nr.: 244565 
 

 
(111) Reg.nr.: 244566 
 

 
(111) Reg.nr.: 244568 
 

 
(111) Reg.nr.: 244575 
 

 
(111) Reg.nr.: 244579 
 

 
(111) Reg.nr.: 244582 
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(111) Reg.nr.: 244583 
 

 
(111) Reg.nr.: 244588 
 

 
(111) Reg.nr.: 244589 
 

 
(111) Reg.nr.: 244590 
 

 
(111) Reg.nr.: 244592 
 

 
(111) Reg.nr.: 244594 
 

 
(111) Reg.nr.: 244599 
 

 
(111) Reg.nr.: 244602 
 

 
(111) Reg.nr.: 244603 
 

 
(111) Reg.nr.: 244604 
 

 
(111) Reg.nr.: 244605 
 

 
(111) Reg.nr.: 244608 
 

 
(111) Reg.nr.: 244612 
 

 
(111) Reg.nr.: 244613 
 

 
(111) Reg.nr.: 244614 
 

 
(111) Reg.nr.: 244615 
 

 
(111) Reg.nr.: 244616 
 

 
(111) Reg.nr.: 244972 
 

 
(111) Reg.nr.: 252286 
 

 
(111) Reg.nr.: 36371 
 

 
(111) Reg.nr.: 36390 
 

 
(111) Reg.nr.: 36408 
 

 

(111) Reg.nr.: 36836 
 

 
(111) Reg.nr.: 37010 
 

 
(111) Reg.nr.: 37339 
 

 
(111) Reg.nr.: 51142 
 

 
(111) Reg.nr.: 51538 
 

 
(111) Reg.nr.: 73490 
 

 
(111) Reg.nr.: 73500 
 

 
(111) Reg.nr.: 73534 
 

 
(111) Reg.nr.: 73579 
 

 
(111) Reg.nr.: 73614 
 

 
(111) Reg.nr.: 73738 
 

 
(111) Reg.nr.: 73744 
 

 
(111) Reg.nr.: 73755 
 

 
(111) Reg.nr.: 73770 
 

 
(111) Reg.nr.: 73773 
 

 
(111) Reg.nr.: 73836 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201709015 
(730) Søker: 
 Bovieran AB, Parkgatan 49, SE-41138 GÖTEBORG, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201709016 
(730) Søker: 
 Bovieran AB, Parkgatan 49, SE-41138 GÖTEBORG, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 201805513 
(730) Søker: 
 Nordanö lntressenter AB, Jakobsgatan 6 plan 8, SE-

11152 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101390 
(210) Søknadsnr.: 19770351 
(730) Innehaver: 
 Aro Welding Technologies, 1, avenue de Tours, Château 

du Loir, FR-72500 MONTVAL SUR LOIR, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101809 
(210) Søknadsnr.: 19772830 
(730) Innehaver: 
 National Insurance and Indemnity Corporation, 30 Main 

Street, Suite 330, US-VT05402 BURLINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 101901 
(210) Søknadsnr.: 19772799 
(730) Innehaver: 
 National Insurance and Indemnity Corporation, 30 Main 

Street, Suite 330, US-VT05402 BURLINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 106986 
(210) Søknadsnr.: 19791992 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108545 
(210) Søknadsnr.: 19801477 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

DUSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 112693 
(210) Søknadsnr.: 19810599 
(730) Innehaver: 
 Actavis Group ehf, Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 128354 
(210) Søknadsnr.: 19852213 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
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(111) Reg.nr.: 133436 
(210) Søknadsnr.: 19863491 
(730) Innehaver: 
 Silicon Patent Holdings, 82 Running Hill Road, US-

ME04106 SOUTH PORTLAND, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134340 
(210) Søknadsnr.: 19872522 
(730) Innehaver: 
 Clinigen Holdings Limited, Pitcairn House, Crown Square, 

First Avenue, GB-DE142WW BURTON-ON-TRENT, 
STAFFORDSHIRE, Storbritannia 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134412 
(210) Søknadsnr.: 19871277 
(730) Innehaver: 
 Kur- und Verkehrsverein St Moritz, Via Maistra 12, CH-

7500 ST. MORITZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 134466 
(210) Søknadsnr.: 19872719 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 135392 
(210) Søknadsnr.: 19873674 
(730) Innehaver: 
 Bridgestone Bandag LLC, 2000 Bandag Drive, US-

IA52761 MUSCATINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 135825 
(210) Søknadsnr.: 19872849 
(730) Innehaver: 
 Kur- und Verkehrsverein St Moritz, Via Maistra 12, CH-

7500 ST. MORITZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139227 
(210) Søknadsnr.: 19884601 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 140369 
(210) Søknadsnr.: 19885148 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 153218 
(210) Søknadsnr.: 19912056 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 153228 
(210) Søknadsnr.: 19912146 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156533 
(210) Søknadsnr.: 19911910 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166915 
(210) Søknadsnr.: 19933334 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, DE-61118 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
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(111) Reg.nr.: 170305 
(210) Søknadsnr.: 19942755 
(730) Innehaver: 
 Allgaier Werke GmbH, Ulmer Strasse 75, DE-73066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 185771 
(210) Søknadsnr.: 19970316 
(730) Innehaver: 
 Gildan Branded Apparel SRL, Newton, BB-17047 

CHRIST CHURCH, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187860 
(210) Søknadsnr.: 19965384 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188817 
(210) Søknadsnr.: 19960614 
(730) Innehaver: 
 Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 0115 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 191558 
(210) Søknadsnr.: 199710692 
(730) Innehaver: 
 Almanakkforlaget AS, Hvamsvingen 24, 2013 SKJETTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 192705 
(210) Søknadsnr.: 19944182 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193303 
(210) Søknadsnr.: 19977009 
(730) Innehaver: 
 GULVENTREPRENØREN AS, Tuenveien 77, 2000 

LILLESTRØM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193326 
(210) Søknadsnr.: 199710429 
(730) Innehaver: 
 Almanakkforlaget AS, Hvamsvingen 24, 2013 SKJETTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193327 
(210) Søknadsnr.: 199710430 
(730) Innehaver: 
 Almanakkforlaget AS, Hvamsvingen 24, 2013 SKJETTEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193380 
(210) Søknadsnr.: 199801822 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193382 
(210) Søknadsnr.: 199801824 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193482 
(210) Søknadsnr.: 199805048 
(730) Innehaver: 
 SCAN SAFE AS, Fabrikkveien 18, 4033 STAVANGER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
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(111) Reg.nr.: 193483 
(210) Søknadsnr.: 199805049 
(730) Innehaver: 
 SCAN SAFE AS, Fabrikkveien 18, 4033 STAVANGER, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193555 
(210) Søknadsnr.: 199710690 
(730) Innehaver: 
 Riis Montasje AS, Torgardstrøa 2, 7093 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Odd Gunnar Hogstad Hammernes, Postboks 

8809 Nedre Elvehavn, 7481 TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193555 
(210) Søknadsnr.: 199710690 
(730) Innehaver: 
 ANDR L RIIS AS, Torgardstrøa 2, 7093 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Odd Gunnar Hogstad Hammernes, Postboks 

8809, Nedre Elvehavn, 7481 TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194031 
(210) Søknadsnr.: 199803094 
(730) Innehaver: 
 Tata Steel UK Limited, 30 Millbank, GB-SW1P4WY 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194032 
(210) Søknadsnr.: 199803095 
(730) Innehaver: 
 Tata Steel UK Limited, 30 Millbank, GB-SW1P4WY 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194033 
(210) Søknadsnr.: 199803096 
(730) Innehaver: 
 Tata Steel UK Limited, 30 Millbank, GB-SW1P4WY 

LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194133 
(210) Søknadsnr.: 199805668 
(730) Innehaver: 
 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie, 23, Place des Carmes-Déchaux, FR-
63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194283 
(210) Søknadsnr.: 199805667 
(730) Innehaver: 
 Compagnie Générale des Etablissements Michelin - 

Michelin & Cie, 23, Place des Carmes-Déchaux, FR-
63000 CLERMONT-FERRAND, Frankrike 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194338 
(210) Søknadsnr.: 19979802 
(730) Innehaver: 
 Robin A Bravenboer, Straatweg 202, NL-3054AK 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 194445 
(210) Søknadsnr.: 199805480 
(730) Innehaver: 
 Gildan Branded Apparel SRL, Newton, BB-17047 

CHRIST CHURCH, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195803 
(210) Søknadsnr.: 199808670 
(730) Innehaver: 
 Bluestone AS, Wirgenes vei 8B, 3157 BARKÅKER, Norge
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 198388 
(210) Søknadsnr.: 199810713 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
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(111) Reg.nr.: 201034 
(210) Søknadsnr.: 19952855 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201035 
(210) Søknadsnr.: 19952858 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201036 
(210) Søknadsnr.: 19952859 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201037 
(210) Søknadsnr.: 19952860 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203047 
(210) Søknadsnr.: 199807345 
(730) Innehaver: 
 Gildan Branded Apparel SRL, Newton, BB-17047 

CHRIST CHURCH, Barbados 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210198 
(210) Søknadsnr.: 200101791 
(730) Innehaver: 
 Baby One More Mark, LLC, c/o LaPolt Law, P.C., 9000 

Sunset Boulevard, Suite 800, US-CA90069 WEST 
HOLLYWOOD, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 

(111) Reg.nr.: 210216 
(210) Søknadsnr.: 200103006 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

DUSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217350 
(210) Søknadsnr.: 200203796 
(730) Innehaver: 
 Elkem ASA, Postboks 334 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217597 
(210) Søknadsnr.: 200203489 
(730) Innehaver: 
 Elkem ASA, Postboks 334 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218043 
(210) Søknadsnr.: 200206907 
(730) Innehaver: 
 Riemser Pharma GmbH, An der Wiek 7, DE-17493 

GREIFSWALD - INSEL RIEMS, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228200 
(210) Søknadsnr.: 200409072 
(730) Innehaver: 
 Korshags Food AB, Servicevägen 3, SE-31133 

FALKENBERG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, SE-20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231425 
(210) Søknadsnr.: 200504316 
(730) Innehaver: 
 Laetitia Naturprodukte Vertriebs GmbH, 

Fraunhoferstrasse 18 a, DE-82152 PLANEGG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
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(111) Reg.nr.: 238954 
(210) Søknadsnr.: 200613893 
(730) Innehaver: 
 LEKANG MASKIN AS, Gamle Hobølvei 11, 1550 HØLEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241053 
(210) Søknadsnr.: 200703785 
(730) Innehaver: 
 Mundipharma Singapore Holding Pte. Limited, 12 Marina 

View, #22-01 Asia Square Tower 2, SG-018961 
SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 244960 
(210) Søknadsnr.: 200709940 
(730) Innehaver: 
 DADA Hårstudio AS, Nygårdsgaten 2A, 5015 BERGEN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 245606 
(210) Søknadsnr.: 200800852 
(730) Innehaver: 
 STRILALAM SA, v/ Evelyn Sommer, Gamlagjerdet 31, 

5357 FJELL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247117 
(210) Søknadsnr.: 200613955 
(730) Innehaver: 
 NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 6655 Peachtree 

Dunwoody Road, US-GA30328 ATLANTA, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247362 
(210) Søknadsnr.: 200807488 
(730) Innehaver: 
 LAGER ZOO AS, Regimentveien 128, 4045 

HAFRSFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247537 
(210) Søknadsnr.: 200800351 
(730) Innehaver: 
 SELANTIC AS, c/o Azets Insight AS, Kanalveien 7, 5068 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247855 
(210) Søknadsnr.: 200808108 
(730) Innehaver: 
 Zo Skin Health, Inc., 5 Technology Drive, US-CA92618-

2302 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247857 
(210) Søknadsnr.: 200807499 
(730) Innehaver: 
 Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG., Airport Center 

Schönefeld, Mittelstrasse 5-5a, DE-12529 
SCHÖNEFELD, Tyskland 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247893 
(210) Søknadsnr.: 200808725 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247894 
(210) Søknadsnr.: 200808729 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247896 
(210) Søknadsnr.: 200808726 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
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(111) Reg.nr.: 247899 
(210) Søknadsnr.: 200808727 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247911 
(210) Søknadsnr.: 200808728 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247911 
(210) Søknadsnr.: 200808728 
(730) Innehaver: 
 Creuna AS, Drammensveien 130, inng. B12, 0277 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247928 
(210) Søknadsnr.: 200606335 
(730) Innehaver: 
 Metso Corporation, Töölönlahdenkatu 2, FI-00100 

HELSINKI, Finland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248014 
(210) Søknadsnr.: 200808107 
(730) Innehaver: 
 Zo Skin Health, Inc., 5 Technology Drive, US-CA92618-

2302 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248023 
(210) Søknadsnr.: 200809325 
(730) Innehaver: 
 NEXTCOM EVOLUTION AS, Hangarveien 21, 3241 

SANDEFJORD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248393 
(210) Søknadsnr.: 200810422 
(730) Innehaver: 
 TROLI TP PROFILERING, Bergljots veg 16 A, 7227 

GIMSE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 

(111) Reg.nr.: 248502 
(210) Søknadsnr.: 200811042 
(730) Innehaver: 
 Norges Statsbaner AS, Schweigaards gate 23, 0191 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248503 
(210) Søknadsnr.: 200811043 
(730) Innehaver: 
 Norges Statsbaner AS, Schweigaards gate 23, 0191 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 248815 
(210) Søknadsnr.: 200812273 
(730) Innehaver: 
 Nikkiso Co., Ltd., 4-20-3, Ebisu, Shibuya-ku, JP-150-6022 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249622 
(210) Søknadsnr.: 200808393 
(730) Innehaver: 
 BEWI PRODUKTER AS, Hammarvikringen 64, 7263 

HAMARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251252 
(210) Søknadsnr.: 200902605 
(730) Innehaver: 
 Wiig Spirits AS, Strandgata 15A, 4307 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255249 
(210) Søknadsnr.: 201000595 
(730) Innehaver: 
 WESUBSEA AS, Bygg 33 A, Omagata 108, 6517 

KRISTIANSUND N, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
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(111) Reg.nr.: 255303 
(210) Søknadsnr.: 201000309 
(730) Innehaver: 
 Gunhild Harman, Leinbakkan 93, 7089 HEIMDAL, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258853 
(210) Søknadsnr.: 201010104 
(730) Innehaver: 
 KVÆRNER AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263030 
(210) Søknadsnr.: 201109246 
(730) Innehaver: 
 Sandvika Interiørtekstiler AS, Guldbergs vei 35, 0375 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263718 
(210) Søknadsnr.: 200811978 
(730) Innehaver: 
 DTTM Operations LLC, 725 Fifth Avenue, US-NY10022 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265031 
(210) Søknadsnr.: 201114975 
(730) Innehaver: 
 FPE Sontum AS, Kanalarmen 12, 4033 STAVANGER, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265354 
(210) Søknadsnr.: 201112885 
(730) Innehaver: 
 HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS 

STIFTELSE, Postboks 1190 Sentrum, 0107 OSLO, Norge
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266989 
(210) Søknadsnr.: 201204655 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269588 
(210) Søknadsnr.: 201212511 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269602 
(210) Søknadsnr.: 201212515 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269606 
(210) Søknadsnr.: 201212518 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269616 
(210) Søknadsnr.: 201212519 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269691 
(210) Søknadsnr.: 201212520 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 



overdragelser og navne-/adresseendringer 2018.09.24 - nr 39/18

134 
 

(111) Reg.nr.: 269692 
(210) Søknadsnr.: 201212521 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269693 
(210) Søknadsnr.: 201212522 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269694 
(210) Søknadsnr.: 201212523 
(730) Innehaver: 
 adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, DE-91074 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276028 
(210) Søknadsnr.: 201401862 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276044 
(210) Søknadsnr.: 201401853 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 276938 
(210) Søknadsnr.: 201402167 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277471 
(210) Søknadsnr.: 201405989 
(730) Innehaver: 
 S/B Merk AS, Verftsgata 2E, 7042 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277472 
(210) Søknadsnr.: 201405993 
(730) Innehaver: 
 S/B Merk AS, Verftsgata 2E, 7042 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280019 
(210) Søknadsnr.: 201412863 
(730) Innehaver: 
 S/B Merk AS, Verftsgata 2E, 7042 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281256 
(210) Søknadsnr.: 201500748 
(730) Innehaver: 
 S/B Merk AS, Verftsgata 2E, 7042 TRONDHEIM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282014 
(210) Søknadsnr.: 201502884 
(730) Innehaver: 
 Urban Armor Gear, LLC, 28202 Cabot Road, Suite 300, 

US-CA92677 LAGUNA NIGUEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282015 
(210) Søknadsnr.: 201502885 
(730) Innehaver: 
 Urban Armor Gear, LLC, 28202 Cabot Road, Suite 300, 

US-CA92677 LAGUNA NIGUEL, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
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(111) Reg.nr.: 283792 
(210) Søknadsnr.: 201401189 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

DUSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284522 
(210) Søknadsnr.: 201503587 
(730) Innehaver: 
 AddSecure AB, Telefonvägen 30, SE-12626 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 284523 
(210) Søknadsnr.: 201503588 
(730) Innehaver: 
 AddSecure AB, Telefonvägen 30, SE-12626 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285590 
(210) Søknadsnr.: 201513277 
(730) Innehaver: 
 Baby One More Mark, LLC, c/o LaPolt Law, P.C., 9000 

Sunset Boulevard, Suite 800, US-CA90069 WEST 
HOLLYWOOD, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286662 
(210) Søknadsnr.: 201516555 
(730) Innehaver: 
 EXPAIN AS, v/Jakobsen, Minister Ditleffs vei 17 A, 0862 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287183 
(210) Søknadsnr.: 201601232 
(730) Innehaver: 
 BY LEST AS, Storgata 6, 2000 LILLESTRØM, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289107 
(210) Søknadsnr.: 201606193 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

DUSSELDORF, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 289173 
(210) Søknadsnr.: 201605377 
(730) Innehaver: 
 SINTEF Ocean AS, Postboks 4762, Torgarden, 7465 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291810 
(210) Søknadsnr.: 201612766 
(730) Innehaver: 
 Opposite Lock AB, Strömstadsvägen 1, SE-45796 LUR, 

Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296120 
(210) Søknadsnr.: 201712387 
(730) Innehaver: 
 Axonics Modulation Technologies, Inc., 26 Technology 

Drive, US-CA92618 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296123 
(210) Søknadsnr.: 201712388 
(730) Innehaver: 
 Axonics Modulation Technologies, Inc., 26 Technology 

Drive, US-CA92618 IRVINE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296374 
(210) Søknadsnr.: 201709389 
(730) Innehaver: 
 SIMBA-DICKIE-GROUP GmbH, Werkstrasse 1, DE-

90765 FÜRTH, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
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(111) Reg.nr.: 296739 
(210) Søknadsnr.: 201713228 
(730) Innehaver: 
 Norway Fringe Festival AS, Kong Cristian Frederiks plass 

4, 5006 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296750 
(210) Søknadsnr.: 201711236 
(730) Innehaver: 
 Runar Lien, Sponeveien 22, 3370 VIKERSUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298397 
(210) Søknadsnr.: 201716336 
(730) Innehaver: 
 UNIVERSAL BRANDS AS, Høllegata 5 B, 4640 SØGNE, 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 40811 
(210) Søknadsnr.: 48214 
(730) Innehaver: 
 Agfa NV, Septestraat 27, BE-2460 MORTSEL, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 46734 
(210) Søknadsnr.: 19557164 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 54021 
(210) Søknadsnr.: 66585 
(730) Innehaver: 
 Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-5330 BAD 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 59839 
(210) Søknadsnr.: 75431 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 74991 
(210) Søknadsnr.: 93717 
(730) Innehaver: 
 Abu Aktiebolag, Holländarevägen 33, SE-37681 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 75479 
(210) Søknadsnr.: 96101 
(730) Innehaver: 
 Abu Aktiebolag, Holländarevägen 33, SE-37681 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 75537 
(210) Søknadsnr.: 96213 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 

FR-92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 76589 
(210) Søknadsnr.: 97949 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 93811 
(210) Søknadsnr.: 119113 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201809063 
(730) Søker: 
 VITALIS PHARMA AS, Klingenberggata 4, 0161 OSLO, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0913528 
(210) Søknadsnr.: 200707834 
(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: 
 2018.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 108545 
(210) Søknadsnr.: 19801477 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1323908 
(210) Søknadsnr.: 201615003 
(730) Innehaver: 
 CDON AB, Box 385, SE-20123 MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 134050 
(210) Søknadsnr.: 19864231 
(730) Innehaver: 
 Perkins Holdings Ltd, Eastfield, GB-PE15NA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 134466 
(210) Søknadsnr.: 19872719 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 135204 
(210) Søknadsnr.: 19874318 
(730) Innehaver: 
 Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, 

Shibuya-ku, JP-151-0072 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 135915 
(210) Søknadsnr.: 19875536 
(730) Innehaver: 
 Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, 

Shibuya-ku, JP-151-0072 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, LU-1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 147975 
(210) Søknadsnr.: 19894650 
(730) Innehaver: 
 Bell IP Holding L.L.C., One Landmark Square, suite 903, 

Stamford, CT 06901, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 153218 
(210) Søknadsnr.: 19912056 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
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(111) Reg.nr.: 153228 
(210) Søknadsnr.: 19912146 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 156533 
(210) Søknadsnr.: 19911910 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 166915 
(210) Søknadsnr.: 19933334 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, DE-61118 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 170305 
(210) Søknadsnr.: 19942755 
(730) Innehaver: 
 Allgaier Werke GmbH, Ulmer Strasse 75, DE-73066 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 187860 
(210) Søknadsnr.: 19965384 
(730) Innehaver: 
 Avery Dennison Corporation, 207 Goode Avenue, US-

CA91203 GLENDALE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 188817 
(210) Søknadsnr.: 19960614 
(730) Innehaver: 
 Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 0115 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 189504 
(210) Søknadsnr.: 19974822 
(730) Innehaver: 
 Bilia Personbil AS, Postboks 240 Økern, 0510 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, SE-11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 192776 
(210) Søknadsnr.: 199800612 
(730) Innehaver: 
 Luitpold Pharmaceuticals Inc, Shirley, NY, US-, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193293 
(210) Søknadsnr.: 19975556 
(730) Innehaver: 
 Furukawa Co Ltd, 2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 

JP-TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193380 
(210) Søknadsnr.: 199801822 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193382 
(210) Søknadsnr.: 199801824 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193512 
(210) Søknadsnr.: 199806241 
(730) Innehaver: 
 Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, US-TX77210 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
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(111) Reg.nr.: 193555 
(210) Søknadsnr.: 199710690 
(730) Innehaver: 
 Riis Montasje AS, Torgardstrøa 2, 7093 TILLER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 Advokat Odd Gunnar Hogstad Hammernes, Postboks 

8809 Nedre Elvehavn, 7481 TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 195803 
(210) Søknadsnr.: 199808670 
(730) Innehaver: 
 Bluestone AS, Wirgenes vei 8B, 3157 BARKÅKER, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210198 
(210) Søknadsnr.: 200101791 
(730) Innehaver: 
 Baby One More Mark, LLC, c/o LaPolt Law, P.C., 9000 

Sunset Boulevard, Suite 800, US-CA90069 WEST 
HOLLYWOOD, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210216 
(210) Søknadsnr.: 200103006 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217350 
(210) Søknadsnr.: 200203796 
(730) Innehaver: 
 Elkem ASA, Postboks 334 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 217597 
(210) Søknadsnr.: 200203489 
(730) Innehaver: 
 Elkem ASA, Postboks 334 Skøyen, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247824 
(210) Søknadsnr.: 200807332 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 

(111) Reg.nr.: 247857 
(210) Søknadsnr.: 200807499 
(730) Innehaver: 
 Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG., Airport Center 

Schönefeld, Mittelstrasse 5-5a, DE-12529 
SCHÖNEFELD, Tyskland 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248316 
(210) Søknadsnr.: 200810166 
(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248344 
(210) Søknadsnr.: 200810457 
(730) Innehaver: 
 Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur 

No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, MX-
CP45601 JALISCO, Mexico 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248434 
(210) Søknadsnr.: 200810499 
(730) Innehaver: 
 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 

#8500, Tlaquepaque, MX-45601 JALISCO, Mexico 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248734 
(210) Søknadsnr.: 200808722 
(730) Innehaver: 
 Bekken & Strøm AS, Postboks 333, 2803 GJØVIK, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 248894 
(210) Søknadsnr.: 200811416 
(730) Innehaver: 
 FAO Schwarz Family Foundation, 114 West 47th Street, 

US-NY10036 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.11 
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(111) Reg.nr.: 249622 
(210) Søknadsnr.: 200808393 
(730) Innehaver: 
 BEWI PRODUKTER AS, Hammarvikringen 64, 7263 

HAMARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, 

Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251252 
(210) Søknadsnr.: 200902605 
(730) Innehaver: 
 Wiig Spirits AS, Strandgata 15A, 4307 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.17 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 252359 
(210) Søknadsnr.: 200905912 
(730) Innehaver: 
 MOTION PICTURE LICENSING COMPANY NORGE AS, 

Rådhusgata 20, 0151 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 

0230 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258565 
(210) Søknadsnr.: 201009354 
(730) Innehaver: 
 Betsson Service Limited, Experience Centre, Ta'Xbiex 

Seafront, MT-1027 TA'XBIEX XBX, Malta 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 258853 
(210) Søknadsnr.: 201010104 
(730) Innehaver: 
 KVÆRNER AS, Postboks 74, 1325 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265354 
(210) Søknadsnr.: 201112885 
(730) Innehaver: 
 HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS 

STIFTELSE, Postboks 1190 Sentrum, 0107 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 272199 
(210) Søknadsnr.: 201306588 
(730) Innehaver: 
 XSENS AS, c/o Christian Michelsen Research AS, 

Postboks 6031 - Postterminalen, 5892 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276028 
(210) Søknadsnr.: 201401862 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276044 
(210) Søknadsnr.: 201401853 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276938 
(210) Søknadsnr.: 201402167 
(730) Innehaver: 
 PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 

THORISHAUS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283604 
(210) Søknadsnr.: 201506033 
(730) Innehaver: 
 ELSE SPROSSA RØNNEVIG AS, Sandsmyra 9, 4790 

LILLESAND, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283792 
(210) Søknadsnr.: 201401189 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
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(111) Reg.nr.: 285590 
(210) Søknadsnr.: 201513277 
(730) Innehaver: 
 Baby One More Mark, LLC, c/o LaPolt Law, P.C., 9000 

Sunset Boulevard, Suite 800, US-CA90069 WEST 
HOLLYWOOD, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289107 
(210) Søknadsnr.: 201606193 
(730) Innehaver: 
 Nufarm Europe GmbH, 11 Parsevalstr., DE-40468 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291810 
(210) Søknadsnr.: 201612766 
(730) Innehaver: 
 Opposite Lock AB, Strömstadsvägen 1, SE-45796 LUR, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295295 
(210) Søknadsnr.: 201714977 
(730) Innehaver: 
 XSENS AS, c/o Christian Michelsen Research AS, 

Postboks 6031 - Postterminalen, 5892 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295296 
(210) Søknadsnr.: 201714978 
(730) Innehaver: 
 XSENS AS, c/o Christian Michelsen Research AS, 

Postboks 6031 - Postterminalen, 5892 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296750 
(210) Søknadsnr.: 201711236 
(730) Innehaver: 
 Runar Lien, Sponeveien 22, 3370 VIKERSUND, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 53250 
(210) Søknadsnr.: 65613 
(730) Innehaver: 
 ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, IT-00144 ROMA, 

Italia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 75537 
(210) Søknadsnr.: 96213 
(730) Innehaver: 
 Automobiles Citroën, 7 rue Henri Sante-Claire Deville, 

FR-92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 76589 
(210) Søknadsnr.: 97949 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 93811 
(210) Søknadsnr.: 119113 
(730) Innehaver: 
 Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, US-OH44667 

ORRVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 Groth & Co KB, Box 6107, SE-10232 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2018.09.13 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 
 

(111) Reg.nr.: 1382555 
(151) Reg.dato.: 2016.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.16 

(210) Søknadsnr.: 201800056 
(220) Inndato: 2018.01.04 
(300) Konvensjons-

prioritet: 
2016.12.02, JP, 2016-136523 

(540) Gjengivelse av market: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, 108-0075 TOKYO, Japan (JP) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Iridium; osmium; palladium; ruthenium; rhodium; 

processed or semi-processed precious metals; 
precious metals; precious metal alloys; ingots of 
precious metals; alloys of precious metal; gold; gold 
alloys; gold alloy ingots; gold ingots; silver; silver alloy 
ingots; silver ingots; platinum (metal); platinum alloy 
ingots; platinum ingots; silver, unwrought or beaten; 
precious metals, unwrought or semi-wrought; gold, 
unworked or semi-worked; diamond, unwrought; 
unwrought agate; gemstones; precious jewels; spinel 
(precious stones); diamonds; synthetic precious stones; 
semi-precious stones; precious stones; gems; jet, 
unwrought or semi-wrought; key rings, trinkets or fobs; 
key holders of precious metals; fancy key rings of 
precious metal; split rings of precious metal for keys; 
key chains as jewellery, trinkets or fobs; identity plates 
of precious metal; small jewellery boxes of precious 
metals; jewelry caskets of precious metal; jewel cases 
of precious metal; jewelry boxes of metal; presentation 
boxes for jewelry; jewelry boxes; wooden jewelry 
boxes; decorative boxes made of precious metal; 
boxes of precious metal; statues of precious metal and 
their alloys; busts of precious metal; figures of precious 
metal; statues of precious metal; works of art of 
precious metal; coins; commemorative medals; metal 
tokens for use in vending or game machines; copper 
tokens; earrings; cameos (jewelry); clip earrings; chains 
(jewelry); tie pins; tie clips; neck chains; necklaces 
(jewellery); bangles; bracelets (jewelry); jewelry 
brooches; pendants; medals; lockets (jewelry); lapel 
pins (jewelry); charms in precious metals or coated 
therewith (jewelry); insignias of precious metal; tie clips 
of precious metal; ornamental pins made of precious 
metal; badges of precious metal; hat ornaments of 
precious metal; ornamental lapel pins; gold rings 
(jewelry); silver rings (jewelry); wedding bands; charms 
(jewelry); rings (jewelry); ear studs; ornamental pins; 
jewelry for the head; scarf clips being jewelry; pins 
being jewelry; jewelry hat pins; jewelry stickpins; 
jewelry chains; amulets (jewellery); jewel pendants; 
personal ornaments of precious metal in the nature of 
jewelry; ornaments of jet; jewelry ornaments; 
ornaments of precious metal in the nature of jewelry; 
clasps for jewelry; glass jewelry; jewelry of yellow 
amber; jewelry plated with precious metals; jewellery 
made of precious metals; jewelry made of gold; 
women's jewelry; paste jewellery; personal jewellery; 
jewelry; jewellery, including imitation jewellery and 
plastic jewellery; beads for making jewelry; imitation 
jewellery; watch bracelets; cufflinks; cufflinks of 
precious metal; cufflinks made of porcelain; emeralds; 
cabochons; olivine (gems); sapphires; opal; jade 
(jewellery); peridot; agate as jewellery; ruby; topaz; 
gold thread jewelry; spun silver (silver wire); pearls 
(jewellery); ivory jewelry; cabochons for making jewelry; 

cut diamonds; chronometers; stopwatches; sports 
watches; watch and clock springs; dress watches; 
clocks incorporating radios; apparatus for timing sports 
events; pocket watches; watchstraps made of leather; 
watches made of precious metals or coated therewith; 
gold watches; watch straps of metal; watch straps of 
metal, leather or plastic; silver watches; chronometric 
instruments; horological instruments; cases for 
chronometric instruments; component parts for 
horological and chronometric instruments; atomic 
clocks; clocks; watches; watch glasses; watch springs; 
pendulums (clock- and watchmaking); clock hands; 
watch hands; clock dials; watch clasps; watch crowns; 
watch bands; buckles for watchstraps; watch chains; 
clock cases; watch pouches; cases adapted for holding 
watches; anchors (clock- and watchmaking); barrels 
(clock- and watchmaking); clock housings; watch 
movements; presentation boxes for watches; cases for 
horological instruments; clockworks; automatic 
watches; women's watches; small clocks; pendulum 
clocks; master clocks; diving watches; table clocks; wall 
clocks; clocks and watches, electric; watches 
containing an electronic game function; sundials; 
chronoscopes; dials for clock-and-watch- making; 
watch faces; jewelry watches; alarm clocks; watches 
for outdoor use; travel clocks; wristwatches; watches 
containing a game function; mechanical watches. 

  Klasse 18   Slings for carrying infants; sling bags for carrying 
babies; sling bags for carrying infants; sling bags for 
carrying infants; baby carriers worn on the body; back 
frames for carrying children; pouch baby carriers; 
backpacks for carrying babies; leather straps; leather 
twist; leather thread; leather laces; all-purpose leather 
straps; leather board; chin straps, of leather; gut for 
making sausages; bags (envelopes, pouches) of 
leather, for packaging; hat boxes of leather; boxes of 
leather or leather board; cases of imitation leather; gut 
for making food casings; artificial sausage skins; 
pouches, of leather, for packaging; leather cases; 
collars for pets; clothing for pets; collars for pets 
bearing medical information; dog shoes; dog collars; 
clothing for dogs; dog bellybands; coats for dogs; dog 
leads; dog leashes; bags for carrying animals; leggings 
for animals; costumes for animals; animal leashes; 
leather leads; collars for animals; coats for cats; collars 
for cats; fly masks for animals; harness for animals; 
covers for animals; equine boots; training leads for 
horses; attache cases; bum bags; waist pouches; 
wallets with card compartments; card cases 
(notecases); key cases; key pouches; rucksacks on 
casters; bags for campers; courier bags; clutch bags; 
gladstone bags; credit card cases; credit card wallets; 
carriers for suits, shirts and dresses; suitcases; 
suitcase handles; suit bags; suit carriers; bags for 
sports; duffle bags; daypacks; tote bags; knapsacks; tie 
cases; hiking bags; hiking rucksacks; bags; backpacks; 
barrel bags; handbags; beach bags; hipsacks; flight 
bags; briefcases; briefcases (leatherware); briefcase-
type portfolios; schoolchildren's backpacks; rucksacks; 
overnight suitcases; attache cases made of leather; 
leather bags; leather cases for keys; leather credit card 
cases; shopping bags made of skin; leather suitcases; 
golf bag tags of leather; leather wallets; travelling cases 
of leather; garment bags for travel made of leather; 
leather handbags; leather briefcases; leather pouches; 
leather shoulder straps; leather shoulder belts; leather 
purses; leather shopping bags; tavelling bags 
(leatherware); travelling sets (leatherware); music 
cases; purses of precious metal; wallets of precious 
metal; key cases of imitation leather; shoulder bags; 
shoulder straps; key bags; chain mesh purses; purses; 
purses not made of precious metal; billfolds; 
haversacks; banknote holders [leatherware]; wheeled 
bags; wheeled shopping bags; wrist mounted carryall 
bags; wrist mounted purses; carry-on bags; hunting 
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bags; game bags (hunting accessories); document 
cases; book bags; briefcases for documents; small 
clutch purses; small suitcases; small backpacks; coin 
purses; coin purses, not of precious metals; attache 
cases made of imitation leather; imitation leather bags; 
folding briefcases; handbags for men; small bags for 
men; school bags; school knapsacks; bags for 
climbers; rucksacks for mountaineers; shopping bags; 
string bags for shopping; reticules; handbags for ladies; 
textile shopping bags; carrying cases for documents; 
business card cases; net bags for shopping; travelling 
bags; luggage; travel baggage; luggage tags; duffle 
bags for travel; travelling trunks; garment bags for 
travel; shoe bags for travel; valises; pouches for 
holding make-up, keys and other personal items; 
unfitted vanity cases; vanity cases, not fitted; outdoor 
umbrellas; golf umbrellas; patio umbrellas; beach 
umbrellas; umbrellas; umbrella covers; umbrella 
frames; umbrella sticks; umbrella rings; umbrella 
handles; frames for umbrellas or parasols; umbrella or 
parasol ribs; umbrellas for children; rainproof parasols; 
telescopic umbrellas; parasols; covers for parasols; 
frames for umbrellas; bags for umbrellas; canes; 
walking sticks; walking cane handles; walking stick 
handles; walking stick seats; rattan canes; stirrups; 
stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; head-stalls; 
muzzles; covers for horse saddles; fastenings for 
saddles; saddle trees; bridoons; reins; bits for animals 
(harness); whips; pads for horse saddles; saddletrees; 
girths of leather; jockey sticks; cat o' nine tails; blinders 
(harness); lunge reins; riding saddles; saddle covers; 
riding crops; halters; bridles (harness); harness traces; 
horse collars; saddlery; traces (harness); harness 
straps; harness fittings of iron; harness fittings; 
saddlecloths for horses; knee-pads for horses; horse 
blankets; saddlery of leather; faux fur; moleskin 
(imitation of leather); semi-worked fur; fur. 

  Klasse 21   Crystal (glassware); painted glassware; appliances for 
removing make-up, electric; make-up removing 
appliances; corkscrews, electric and non-electric; bottle 
openers, electric and non-electric; bottle openers; tie 
presses; electric combs; toothbrushes, electric; electric 
hair combs; brushes; brush goods; brushes for 
household use; electric brushes, except parts of 
machines; electric brushes, except parts of machines; 
cosmetic utensils; water apparatus for cleaning teeth 
and gums; brushes for cleaning tanks and containers; 
polishing materials for making shiny, except 
preparations, paper and stone; gloves for household 
purposes; household gloves for cleaning purposes; 
kitchen utensils; utensils for household purposes; 
flasks; glass flasks (containers); glass bulbs 
(receptacles); glasses (receptacles); refrigerating 
bottles; boxes of glass; perfume bottles sold empty; 
majolica; ceramics for household purposes; porcelain 
ware; earthenware; kettles, non-electric; non-electric 
coffee drippers for brewing coffee; non-electric coffee 
percolators; coffee filters, non-electric; stew-pans; 
steamer baskets; saucepans; pots; closures for pot lids; 
coffee percolators, non-electric; butter pans; mess tin 
(rice cooking canteens); frying pans; plates to prevent 
milk boiling over; kettles, non-electric; non-electric 
autoclaves; rice cooking pots, non-electric; food 
steamers, non-electric; cauldrons; woks; cooking pots; 
non-electric cooking steamers; non-electric griddles 
(cooking utensils); whistling kettles; coffee filters not of 
paper being part of non-electric coffee makers; kettles, 
non-electric; earthenware saucepans; earthen pots; 
cooking pans, non-electric; deep fryers, non-electric; 
heaters for feeding bottles, non-electric; coffeepots, 
non-electric; spouts; pot lids; thermally insulated 
containers for food; thermal insulated containers for 
food or beverages; heat-insulated containers; pots; pot 
lids; household containers of precious metal; containers 
for household or kitchen use; containers for household 
use; kitchen containers; mess-tins; hot pots, not 
electrically heated; cooking utensils, non-electric; candy 
boxes; plates for hors d'oeuvre; cocktail glasses; cups, 
not of precious metal; demitasse sets comprised of 

cups and saucers; fruit bowls of glass; glass dishes; 
glass carafes; glass bowls; Japanese style tea-serving 
pots (kyusu); drinking glasses; coffee cups; coffee 
mugs; drinking cups, not of precious metal; drinking 
vessels; salad bowls; sandwich boxes; champagne 
flutes; mugs; mugs, not of precious metal; shot glasses; 
soup bowls; tumblers for use as drinking glasses; 
cheese-dish covers; urns; kitchen urns, not of precious 
metal; tea cups; teapots; decanters; butter dishes; 
butter-dish covers; bread baskets, domestic; beer 
mugs; beer glasses; pilsner drinking glasses; tankards; 
plastic cups; lunch boxes made of plastic; snifters; fruit 
cups; fruit bowls; margarita glasses; ramekins; liqueur 
sets; roasting dishes; wine glasses; drinking horns; 
Japanese style tea-serving pots of precious metal 
(kyusu); tea pots of precious metal; tankards of 
precious metal; boxes of precious metal for sweets; 
saucers made of precious metals; Japanese rice bowls 
of precious metal (chawan); lunch boxes made of 
metal; cardboard cups; boxes for sweetmeats; dishes; 
dish covers; disposable table plates; paper cups; paper 
plates; cups of paper or plastic; saucers; small jugs; 
services (dishes); dishware; table plates; jugs; coupes; 
shallow bowls; biodegradable cups; plates not of 
precious metal; Japanese rice bowls not of precious 
metal (chawan); tea caddies; teacups (yunomi); sake 
serving bottles (tokkuri); sake cups, not of precious 
metal; basins (receptacles); lunch boxes; vegetable 
dishes; cookie jars; whisky glasses; glass bowls; cream 
jugs; coffee services (tableware); coffee services of 
ceramic; tea services (tableware); fitted picnic baskets, 
including dishes; bowls; coffee services of precious 
metal; tea services of precious metal; bowls made of 
precious metal; coffee services of china; tableware, 
other than knives, forks and spoons; tableware, other 
than knives, forks and spoons; biodegradable bowls; 
baskets for domestic use; metal baskets for domestic 
use; epergnes; epergnes of precious metals; drinking 
bottles for sports; bread bins; hip flasks; heat-insulated 
containers for beverages; non-electric portable 
coldboxes; reusable stainless steel water bottles sold 
empty; reusable plastic water bottles sold empty; food 
preserving jars of glass; thermal insulated bags for food 
or beverages; water bottles sold empty; isothermic 
bags; vacuum bottles; ice cream scoops; ice pails; 
oven mitts; cocktail shakers; mustard pots; kitchen 
mitts; camping grills; cookie cutters; cake domes; cake 
tins; non-electrical coffee grinders; coffee scoops; 
pepper pots; cooking strainers; mixing bowls; salad 
spinners; colanders; shaker bottles sold empty; potato 
ricers; rice paddles; cooking funnels; tart scoops; tea 
cosies; coasters, not of paper and other than table 
linen; tortilla presses, non-electric (kitchen utensils); 
knife rests; napkin holders; napkin rings, not of 
precious metal; potholders; garlic presses (kitchen 
utensils); cork screws; cocktail stirrers; barbecue mitts; 
pie servers; pie tins; chopsticks; chopstick cases; 
honey dippers; crumb trays; bread boards; pizza peels; 
pizza stones; finger bowls; cooking sieves; baking 
mats; spatulas (kitchen utensils); bulb basters; cutting 
boards; mixing cups; non-electric milk frothers; menu 
card holders; toothpicks; toothpick holders; cake rings; 
lemon squeezers; citrus juicers; wine aerators; wine 
openers; non-electric coolers for wine; wine buckets; 
waffle irons, non-electric; ice cube moulds; drinking 
straws; salt shakers; graters for household purposes; 
strainers for household purposes; dumpling moulds for 
household use; cheese graters for household 
purposes; fruit presses, non-electric, for household 
purposes; non-electric food mixers for household 
purposes; sieves for household purposes; blenders, 
non-electric, for household purposes; trays for domestic 
purposes, of paper; mills for domestic purposes, hand-
operated; whisks, non-electric, for household purposes; 
trays for domestic purposes; confectioners' decorating 
bags; pastry cutters; pastry brushes; cake molds; rotary 
cheese graters; lazy susans; ice cube trays; ice cube 
molds; napkin holders of precious metal; napkin rings 
of precious metal; cruets of precious metal; toothpick 
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holders of precious metal; salt shakers of precious 
metal; sugar bowls of precious metal; cruet stands 
made of precious metals; egg cups of precious metal; 
tea infusers of precious metal; tea infusers not of 
precious metal; tea balls; cooking skewers; spice racks; 
sugar bowls; scoops (tableware); serving scoops 
(household or kitchen utensil); hand-operated coffee 
grinders; pepper mills, hand-operated; hand operated 
sushi makers; salt mills, hand operated; noodle 
machines, hand-operated; grills in the nature of cooking 
utensils; gridiron supports; knife rests for the table; salt 
cellars; trivets (table utensils); vinegar cruets; dish 
drainers; graters for kitchen use; kitchen grinders, non-
electric; cutting boards for the kitchen; cooking graters; 
siphon bottles for carbonated water; tea strainers; 
cooking pins of metal; cooking skewers of metal; 
cookery molds; rice cookers for use in microwave 
ovens; cooking pots for use in microwave ovens; non-
electric meat grinders; dripping pans; basting spoons, 
for kitchen use; basting brushes; ice buckets; fitted 
liners for ice buckets; vessels of metal for making ices 
and iced drinks; ice scoops (barware); knife blocks; 
whisks, non-elcctric; beaters, non-electric; cabarets 
(trays); rolling pins, domestic; cruets not of precious 
metal; cruet stands; cruet sets for oil and vinegar; cruet 
stands for oil and vinegar; egg separators; non-electric 
egg beaters; egg cups; food basters; coolers (ice pails); 
buckets; pails; buckets made of woven fabrics; diaper 
pails; trash cans; grill scrapers (cleaning articles); 
garbage pails; garbage cans; dustbins; saucepan 
scourers of metal; carpet sweepers, non-electric; carpet 
rakes; steel wool; cleaning brushes for sports 
equipment; waste baskets; dust-pans; polishing leather; 
toilet brushes; toilet plungers; dusters; crumb-
sweepers; brooms; mops; mop heads; mop wringer 
buckets; lamp-glass brushes; lint rollers; apparatus for 
wax-polishing, non-electric; feather-dusters; furniture 
dusters; waste bins for household use; polishing 
apparatus and machines, for household purposes, non-
electric; non-metal recycling bins for household use; 
drying racks for washing; cloths for cleaning; 
dishwashing brushes; baskets for waste paper litters; 
waste paper baskets; polishing gloves; dust gloves; 
carpet beaters, hand instruments; cleaning instruments, 
hand-operated; cloth for washing floors; dusting cloths; 
steel wool for cleaning; skins of chamois for cleaning; 
cleaning tow; pads for cleaning; pads of metal for 
cleaning; cleaning cloth; buckskin for cleaning; car 
washing mitts; cleaning pads; scrubbing brushes; 
clothes-pegs; washing brushes; washing boards; drying 
racks for laundry; washtubs; wash basins, not parts of 
sanitary installations; dusting apparatus, non-electric; 
abrasive pads for kitchen purposes; drying boards for 
washed, starched and then stretched pieces of kimono 
(hari-ita); plungers for clearing blocked drains; clothes 
racks, for drying; clothes drying hangers; scouring 
sponges; scouring pads; sponge holders; loofahs for 
household purposes; sponges for household purposes; 
window boxes; window-boxes; watering cans; roses for 
watering cans; nozzles for watering cans; nozzles for 
sprinkler hose; sprinklers for watering flowers and 
plants; sprinklers; nozzles for watering hose; watering 
devices; porcelain flower pots; indoor terrariums for 
plants; flower pots; saucers for flower pots; flower-pot 
covers, not of paper; dog food scoops; bird cages for 
domestic birds; cages for household pets; litter trays for 
pets; brushes for pets; toothbrushes for pets; animal 
activated livestock feeders; animal activated livestock 
waterers; feeding vessels for pets; non-mechanized pet 
waterers in the nature of portable water and fluid 
dispensers for pets; bird cages; bird baths; nest eggs, 
artificial; birdcages; perches for bird cages; litter boxes 
(trays) for pets; combs for animals; currycombs; horse 
brushes; chamber pots; soap dispensers; napkin 
dispensers for household use; dispensers for liquid 
soap for household purposes; bootjacks; boxes for 
dispensing paper towels; water tanks for live fish; 
aquarium covers; aquarium hoods; aquarium 
ornaments of porcelain, glass, ceramics, earthenware 

and terracotta; glass bowls for live goldfish; indoor 
aquaria; toilet paper dispensers; toilet paper holders; 
powder compacts sold empty; combs; comb cases; 
soap holders; soap boxes; nail brushes; shaving 
brushes; holders for shaving brushes; shaving brush 
stands; hair brushes; sponges for applying body 
powder; eyebrow brushes; toilet cases; make-up 
sponges; powder puffs; make-up brushes; cosmetic 
spatulas; make-up brushes; appliances for removing 
make-up, non-electric; exfoliating pads; exfoliating 
mitts; powder compacts of precious metal, sold empty; 
combs for back-combing hair; fitted vanity cases; lip 
brushes; perfume sprayers, empty; interdental brushes 
for cleaning the teeth; toothbrushes, non-electric; 
toothbrush cases; scalp scratchers; deodorising 
apparatus for personal use; large-toothed combs for 
the hair; abrasive sponges for scrubbing the skin; wall 
soap dishes; bath sponges; shoe trees (stretchers); 
boot trees (stretchers); shoe stretchers; shoe horns; 
shoe shine cloths; shoe brushes; wax-polishing 
appliances, non-electric, for shoes; brushes for 
footwear; portable pots and pans for camping; portable 
cooking kits for outdoor use. 

  Klasse 24   Esparto fabric; gauze (cloth); fibreglass fabrics for 
textile use; calico; crepe (fabric); crepon; corduroy 
fabrics; elastic yarn mixed fabrics; chenille fabric; 
zephyr (cloth); diapered linen; taffeta (cloth); canvas for 
tapestry or embroidery; damask; cheese cloth; cheviots 
(cloth); dimity; denim fabric; drugget; trellis (cloth); pile 
fabrics; velvet; fustian; flannel (fabric); frieze (cloth); 
bolting cloth; brocades; marabouts (cloth); mesh-woven 
fabrics; moleskin (fabric); traced cloths for embroidery; 
ramie fabric; tick (linen); rayon fabric; flax fabrics; linen 
cloth; sanitary flannel; jute fabric; chemical fiber fabrics; 
bunting; metal fiber fabrics; silk fabrics; hand spun silk 
fabrics; spun silk fabrics; silk-cotton mixed fabrics; silk-
wool mixed fabrics; synthetic fiber fabrics; chemical 
fiber base mixed fabrics; silk base mixed fabrics; mixed 
fiber fabrics; hemp base mixed fabrics; cotton base 
mixed fabrics; wool base mixed fabrics; regenerated 
fiber yarn fabrics; narrow woven fabrics; paper yarn 
fabrics for textile use; fiberglass fabrics for textile use; 
true hemp fabrics; elastic woven material; printed calico 
cloth; silk fabrics for printing patterns; semi-synthetic 
fiber fabrics; elastic fabrics for clothing; hat linings, of 
textile, in the piece; woollen fabric; hemp-silk mixed 
fabrics; hemp yarn fabrics; hemp cloth; hemp-cotton 
mixed fabrics; hemp-wool mixed fabrics; inorganic fiber 
mixed fabrics; cotton fabrics; woollen cloth; haircloth 
(sackcloth); wool-cotton mixed fabrics; tulle; waste 
cotton fabrics; worsted fabrics; woven fabrics; textile 
material; textile fabrics for lingerie; lingerie fabric; 
furnishing fabrics; lining fabric for shoes; precut fabrics 
for needlecraft; upholstery fabrics; textile fabric of 
animal skins imitations; heat-activated adhesive fabrics; 
adhesive fabric for application by heat; textile used as 
lining for clothing; fabrics for textile use; fabric of 
imitation animal skins; nap raised cloth; fabric for 
footwear; linings (textile); cloth for tatami mat edging 
ribbons; jersey (fabric); knitted fabrics; knitted fabrics of 
chemical-fiber yarn; knitted fabrics of silk yarn; jersey 
fabrics for clothing; knitted fabric; knitted fabrics of 
cotton yarn; knitted fabrics of wool yarn; felt; press felt; 
woven felt; non-woven textile fabrics; towels of textile; 
terry towels; bath towels; handkerchiefs; beach towels; 
washcloths; face towels made of textile materials; 
children's towels; hand towels; towels of textile; 
handkerchiefs of textile; face towels of textile; hand-
towels made of textile fabrics; large bath towels; bath 
linen, except clothing; household linen; afghans; 
woollen blankets; covers for cushions; sheets (textile); 
towel bed sheets; bed quilts of towel; tricot quilts; lap 
rugs; lap blankets; bed sheets of plastic, not being 
incontinence sheets; textile bed pads; bed linen; bed 
clothes; bed blankets; contour sheets; contoured 
mattress covers; pillowcases; mattress covers; covers 
for mattresses; eiderdowns (down coverlets); duvet 
covers; mosquito nets; quilts; quilt covers; blanket 
throws; silk bed blankets; silk blankets; insecticide-
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treated mosquito nets; children's blankets; cot sheets; 
throws; quilts of textile; sleeping bags (sheeting); pillow 
shams; diaper changing cloths for babies; bed sheets; 
pillow cases; blankets for outdoor use; crib sheets; 
travelling rugs (lap robes); travelling blankets; coasters 
(table linen); tablemats, not of paper; lace table mats 
not made of paper; coasters of textile; table napkins of 
textile; individual place mats made of textile; place mats 
of textile material; place mats, not of paper; table linen 
of textile; table linen, not of paper; glass cloths (towels); 
dish towels for drying; shower curtains; shower curtains 
of textile or plastic; towelling coverlets; tapestry, of 
textile; tablecloths, not of paper; draperies (thick drop 
curtains); drapery; vinyl curtains; curtains of plastic; 
furniture coverings made of plastic materials; bed 
covers; bed skirts; bed throws; loose covers for 
furniture; unfitted fabric slipcovers for furniture; furniture 
coverings of plastic; furniture coverings of textile; bed 
covers of paper; curtains of textile; curtain holders of 
textile material; curtain loops of textile material; 
tapestries of textile; table cloth of textile; curtains made 
of textile fabrics; small curtains made of textile 
materials; fabric table runners; wall hangings of textile; 
curtains of textile or plastic; table runners not of paper; 
door curtains; fabric bed valances; fabric valances; net 
curtains; labels of textile for bar codes; labels of cloth; 
printed textile labels; textile labels; labels of textile for 
identifying clothing. 

  Klasse 25   Jerseys (clothing); pinafore dresses; evening coats; 
evening dresses; wedding dresses; warm-up suits; 
overalls; overcoats; over-trousers; cargo pants; 
cardigans; cuffs; kilts; coats; golf shirts; golf trousers; 
saris; sarongs; jerkins; jackets (clothing); shirt-jacs; 
shirt fronts; shirt yokes; jumper dresses; jump suits; 
chemisettes; jogging suits; jogging pants; sweatshirts; 
sweatsuits; trousers for sweating; sweatpants; suits; 
suede jackets; skirts; skirt suits; ski pants; skorts; snow 
suits; snowboard jackets; sports jackets; sport shirts; 
sports vests; trousers; smoking jackets; smocks; 
slacks; sweaters; sailor suits; down jackets; tuxedos; 
dust coats; duffel coats; chasubles; tennis wear; 
topcoats; track suits; dresses; dress shirts; dress suits; 
trench coats; knit jackets; polo knit tops; parkas; 
bermuda shorts; pea coats; pique shirts; blouses; 
pullovers; blousons; blazers; vests; pelisses; boleros; 
polo shirts; ponchos; morning coats; raincoats; rain 
suits; leisure suits; long jackets; shirts for suits; 
rainwear; rain trousers; open-necked shirts; suits of 
leather; leather trousers; dresses made from skins; 
light-reflecting coats; light-reflecting jackets; heavy 
jackets; detachable collars; coats for women; women's 
suits; men's suits; long sleeve pullovers; long sleeved 
vests; fishing vests; winter coats; breeches for wear; 
sports shirts with short sleeves; wind vests; waterproof 
jackets; waterproof pants; coats made of cotton; infants' 
trousers; gowns; camisoles; short sets (clothing); 
shorts; slipovers; tank tops; tee-shirts; tops (clothing); 
knit shirts; bustiers; bottoms (clothing); leotards; shirts; 
beach clothes; short-sleeved shirts; undershirts; 
girdles; corselets; g-strings; chemises; short petticoats; 
strapless bras; underpants; dress shields; dressing 
gowns; nightgowns; knitted underwear; negligees; 
pajamas; panties; brassieres; petticoats; boxer shorts; 
boxer briefs; underclothing; sweat absorbent 
underclothing; women's underwear; bathing costumes 
for women; nightwear; swimming costumes; woollen 
tights; tights; sleep masks; ascots; woollen socks; 
aprons (clothing); motorcycle gloves; gaiters; sashes 
for wear; shawls; scarfs; stoles; socks; neckties; 
neckerchieves; pantyhose; maniples; mufflers; mittens; 
leg warmers; sweat absorbent socks; ear muffs; gloves 
as clothing; Japanese style socks (tabi); ankle socks; 
men's socks; bow ties; fur stoles; fur muffs; golf caps; 
headgear for wear; hoods; garters; braces for clothing 
(suspenders); waistbands; belts (clothing); footwear; 
ankle boots; overshoes; heels; galoshes; rubber shoes; 
sneakers; snow boots; deck-shoes; half-boots; hiking 
boots; ballet shoes; ballet slippers; beach shoes; boots; 
moccasins; leisure shoes; rain boots; training shoes; 

leather shoes; inner soles; shoe soles; work boots; 
ladies' boots; anglers' shoes; women's shoes; lace 
boots; winter boots; canvas shoes; infants' boots; tips 
for footwear; welts for footwear; sandals; mules; 
slippers; slipper soles; Japanese style sandals of felt; 
leather slippers; Japanese style sandals of leather; toe 
straps for Japanese style wooden clogs; masquerade 
costumes; anoraks; sports overuniforms; golf shoes; 
cycling shoes; soccer boots; ski suits for competition; 
ski boots; ski gloves; snowboard boots; snowboard 
gloves; tennis shoes; trekking boots; basketball 
sneakers; volleyball shoes; handball shoes; bib shorts; 
football shoes; studs for football boots; headbands for 
clothing; bowling shoes; hockey shoes; wind-jackets; 
rugby shoes; sport stockings; karate suits; gymnastic 
shoes; mountaineering boots; head sweatbands; 
baseball uniforms; footwear for track and field athletics; 
horse-riding boots; wetsuits for waterskiing; waterskiing 
suits. 

  Klasse 26   Shuttles for making fishing nets; needles for wool 
combing machines; hair curlers, other than hand 
implements; sewing kits; darning needles; crochet 
hooks; bodkins; marking pins; sewing machine 
needles; sewing needles with an oval eye; lacing 
needles; shoemakers' needles; embroidery needles; 
hand-knitting needles; tatami needles; needles; 
entomological pins; binding needles; saddlers' needles; 
canvas needles; knitting needles; sewing needles; rug 
hooks; haberdashery, except thread; corset busks; 
whalebones for corsets; eyelets for clothing; ribbons 
(haberdashery); ribbons of textile materials; decorative 
ribbons; elastic ribbons; ribbons of textile for packaging 
and for wrapping; jacquard lace; lace, except 
embroidery lace; frills (lacework); lace for edgings; 
festoons (embroidery); gold embroidery; silver 
embroidery; embroidery; frills for clothing; chenille 
(passementerie); skirt flounces; tinsels (trimmings for 
clothing); false hems; picot (lace); lace trimmings; cords 
for rimming, for clothing; twisted cords for rimming 
clothing; passementerie; tassels (haberdashery); 
edgings for clothing; fringes; braids; woollen laces; 
darning lasts; needle cases of precious metal; boxes of 
precious metal for needles; sewing boxes; sewing 
thimbles; bobbins for retaining embroidery floss or 
wool, not parts of machines; pin cushions; needle 
cases; boxes for needles; boxes, not of precious metal, 
for needles; cases adapted to hold knitting needles; 
artificial garlands; artificial flowers; trouser clips for 
cyclists; expanding bands for holding sleeves; reins for 
guiding children; armbands for holding sleeves; arm 
bands (clothing accessories); appliques 
(haberdashery); artificial corsages; scarf clips not being 
jewelry; buckles (clothing accessories); pins, other than 
jewellery; brooches (clothing accessories); belt buckles; 
bonnet pins not of precious metal; monogram tabs for 
marking linen; numerals for marking linen; letters for 
marking linen; ornamental adhesive patches for 
jackets; clothing buckles; badges for wear, not of 
precious metal; rosettes (haberdashery); brooches for 
clothing; belt buckles of precious metal for clothing; 
buckles of precious metal (clothing accessories); prize 
ribbons; heat adhesive patches for repairing textile 
articles; heat adhesive patches for decoration of textile 
articles (haberdashery); ornamental novelty badges 
(buttons); artificial blossoms for attachment to clothing; 
ostrich feathers (clothing accessories); feathers 
(clothing accessories); birds' feathers (clothing 
accessories); hat ornaments, not of precious metal; 
brassards; false hair; oriental hair pins; hair ornaments 
in the form of combs; rubber bands for hair; toupees 
(false hair); hair buckles; hair extensions; hair grips; 
hair scrunchies; hair nets; hair bands; hair pins; 
ponytail holders and hair ribbons; bobby pins; pigtail 
ribbons for Korean hair style (daeng-gi); top-knots 
(pompoms); beard restraints for the food service 
industry; bows for the hair; hair curling pins; claw clips 
for hair; hair pieces; hair slides; hair elastics; hair 
ornaments; decorative articles for the hair; zippers for 
bags; hooks for corsets; zip fasteners; zipper pulls; shirt 
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buttons; stud buttons; snap fasteners; fastenings for 
suspenders; slide fasteners (zippers); dress body 
fasteners; beads, other than for making jewellery; 
zipper fasteners; hook and loop fasteners; blouse 
fasteners; belt clasps; buttons; hooks (haberdashery); 
mica spangles; collar supports; novelty buttons; 
spangles for clothing; buttons for clothing; fastenings 
for clothing; belt buckles; hook and pile fastening tapes; 
artificial plants; outdoor artificial foliage; artificial fruit; 
artificial topiaries; artificial flowers of textile; artificial 
flowers of plastics; artificial flowers of paper; artificial 
trees other than Christmas trees; human hair; artificial 
vegetables; hair curling papers; hair coloring caps; 
false beards; false moustaches; shoe buckles; shoe 
eyelets; shoe laces; metal fasteners for shoes and 
boots; shoe ornaments, not of precious metal; shoe 
fasteners; shoe hooks. 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 130526 
(210) Søknadsnr.: 19853196 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 47/87 - 1987.11.23 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.09.18 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Bygningsforskalinger av metall, konstruksjonsformer av 
metall. 

 
(730) Innehaver: 

 Wilian Holding Company, 1800 N.E. Broadway, Des 
Moines, IA 50313, US-, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, CH-

8606 NÄNIKON, Sveits 
 Kravstillers  fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0847718 
(210) Søknadsnr.: 200504826 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 10/06 - 2006.03.06 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.09.17 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry and science; unprocessed 
artificial resins; fire extinguishing compositions; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances; adhesives used in industry. 

  Klasse 3   Bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic packaging materials (not included in 
other classes). 

  Klasse 42   Scientific and technological services and related 
research and design services; industrial analysis and 
research services; computer and software design and 
development; legal services. 

 
(730) Innehaver: 

 A I S E AISBL, Avenue Herrmann Debroux 15 A, BE-1160 
BRUSSEL, Belgia 

 

 Kravstiller: 
 Amorepacific Corporation, 100, Cheonggyecheon-ro, KR-

JUNG-GU, SEOUL, Sør-Korea 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 129796 
(210) Søknadsnr.: 19853069 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 37/87 – 1987.09.14 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2018.09.18 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 6   Bygningsforskalinger av metall, konstruksjonsformer av 
metall. 

 
(730) Innehaver: 

 Wilian Holding Company, 1800 N.E. Broadway, Des 
Moines, IA 50313, US-, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 EFCO Befestigungstechnik AG, Grabenstrasse 1, CH-

8606 NÄNIKON, Sveits 
 Kravstillers  fullmektig: 
 PROTECTOR INTELLECTUAL PROPERTY 

CONSULTANTS AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Norge 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving 
 
 

(111) Reg.nr.: 0836748 
(210) Søknadsnr.: 200605624 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/07 - 2007.01.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.11.24 

(540) Gjengivelse av merket 

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific purposes 
(research); alumina; mineral acids, unprocessed artificial 
resins, unprocessed synthetic materials, fire 
extinguishing products, products to harden and solder 
metal, carbon, bauxite, silicon. 

  Klasse 4   Petroleum, gas and coal, including fuels and motor fuel, 
petroleum (raw or refined), mineral fuels, mixtures of 
fuels and motor fuels, fuel oil, diesel fuel, gasoline, 
kerosene, industrial oils, motor oils, oil gases, fuel gases, 
gasolines (motor fuels), greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, lighting 
fuel. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys, including aluminum, 
quartzite (composite materials of metal, building 
materials of metal), cryolite (composite materials of 
metal, building materials of metal), copper, ores, metal 
products (included in this class), particularly ingots, 
pressed and forged metals (as semi-finished products), 
sheet metal, metal plates for transformation of the 
product in milling and rolling processes; conducting rods, 
cables and wires as well as sheets and coils (all the 
aforesaid goods not for electrical use); metallurgical 
powders, building materials of metal; transportable 
buildings of metal, composite materials made of metal 
and ceramic (metal predominating); non-electric cables 
and tips, particularly metal cables and tips for the gas, 
petroleum and energy industry, metal building materials 
for rails, ironmongery and small items of metal hardware, 
pipes of metal. 

  Klasse 7   Machines and machine tools, motors and engines 
(other than for land vehicles), propulsion mechanisms 
(other than for land vehicles) and other industrial 
installations, particularly machines and machine tools, 
motors and engines, propulsion mechanisms and other 
industrial installations for the petroleum industry, the gas 
industry and the coal industry. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, included in this class; 
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric 
instruments. 

  Klasse 19   Building materials (not of metal), pipes (not of metal) for 
building, asphalt, pitch and bitumen, transportable 
buildings (not of metal), quartzite (non-metallic building 
materials, non-metallic composite building materials), 
cryolite (non-metallic building materials, non-metallic 
composite building materials); composite materials made 
of ceramic and metal (ceramic predominating). 

  Klasse 21   Household and kitchen utensils and containers (not of 

precious metal or coated therewith), particularly 
household and kitchen utensils and containers of 
aluminum; household and kitchen utensils and containers 
of copper. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 35   Business management; business administration; office 
functions; advertising. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs, financing 
services, monetary affairs; real estate affairs. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services, particularly 
setting up fixed networks. 

  Klasse 38   Telecommunications; mobile radiotelephony services, 
mobile telephony services, wireless communication 
services; communications by fiber-optic networks, setting 
up telecommunication connections with a global 
computer network, providing access to a computer 
network, services in connection with the broadcasting of 
radio and television programs. 

  Klasse 39   Transport; transport of goods, particularly of petroleum, 
gas and coal; distribution of energy; transport by sea, 
transport by rail, transport by road, transport by air. 

  Klasse 40   Treatment of materials; production of energy; treatment 
of raw materials; metallurgy (treatment of materials), 
casting, metallization, tempering for separation by 
electrolysis and other treatments of metal, including of 
ores, aluminum, bauxite, quartzite, cryolite, silicon, 
copper, metal goods, particularly ingots, milled and rolled 
goods, pressed and forged metal goods, sheet metal, pig 
iron, conducting rods, wires of aluminum, sheets and 
coils, metallurgical powder; refining of petroleum, gas 
and coal, including motor fuel, heating and combustion 
gas, gas oil, gasoline, kerosene, industrial oil, motor oil, 
petroleum gas, gasoline (motor fuel), mineral oil. 

  Klasse 42   Services in the field of industrial research and 
development, research and analysis in the field of 
technical projects and systems, in the fields of machine 
construction, design and construction, chemical 
analyses. 

 
(730) Innehaver: 

 Renova Management AG, Bleicherweg 33, CH-8002 
ZÜRICH, Sveits 

 Kravstiller: 
 RENOVA - GJENVINNING, ANLEGG & TRANSPORT, 

SKJOLDHAMMER, Bjerkealleen 35 B, 1363 HØVIK, 
Norge 

 Kravstillers  fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om adm. overprøving er trukket og saken er hevet.
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0836749 
(210) Søknadsnr.: 200605625 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 04/07 - 2007.01.22 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2017.11.24 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific purposes 
(research); alumina; mineral acids, unprocessed artificial 
resins, unprocessed synthetic materials, fire 
extinguishing products, products to harden and solder 
metal, carbon, bauxite, silicon. 

  Klasse 4   Petroleum, gas and coal, including fuels and motor fuel, 
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petroleum (raw or refined), mineral fuels, mixtures of 
fuels and motor fuels, fuel oil, diesel fuel, gasoline, 
kerosene, industrial oils, motor oils, oil gases, fuel gases, 
gasolines (motor fuels), greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, lighting 
fuel. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys, including aluminum, 
quartzite (composite materials of metal, building 
materials of metal), cryolite (composite materials of 
metal, building materials of metal), copper, ores, metal 
products (included in this class), particularly ingots, 
pressed and forged metals (as semi-finished products), 
sheet metal, metal plates for transformation of the 
product in milling and rolling processes; conducting rods, 
cables and wires as well as sheets and coils (all the 
aforesaid goods not for electrical use); metallurgical 
powders, building materials of metal; transportable 
buildings of metal, composite materials made of metal 
and ceramic (metal predominating); non-electric cables 
and tips, particularly metal cables and tips for the gas, 
petroleum and energy industry, metal building materials 
for rails, ironmongery and small items of metal hardware, 
pipes of metal. 

  Klasse 7   Machines and machine tools, motors and engines 
(other than for land vehicles), propulsion mechanisms 
(other than for land vehicles) and other industrial 
installations, particularly machines and machine tools, 
motors and engines, propulsion mechanisms and other 
industrial installations for the petroleum industry, the gas 
industry and the coal industry. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, included in this class; 
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric 
instruments. 

  Klasse 19   Building materials (not of metal), pipes (not of metal) for 
building, asphalt, pitch and bitumen, transportable 
buildings (not of metal), quartzite (non-metallic building 
materials, non-metallic composite building materials), 
cryolite (non-metallic building materials, non-metallic 
composite building materials); composite materials made 
of ceramic and metal (ceramic predominating). 

  Klasse 21   Household and kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith), particularly 
household and kitchen utensils and containers of 
aluminum; household and kitchen utensils and containers 
of copper. 

  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. 

  Klasse 35   Business management; business administration; office 
functions; advertising. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs, financing 
services, monetary affairs; real estate affairs. 

  Klasse 37   Construction; repair; installation services, particularly 
setting up fixed networks. 

  Klasse 38   Telecommunications; mobile radiotelephony services, 
mobile telephony services, wireless communication 
services; communications by fiber-optic networks, setting 
up telecommunication connections with a global 
computer network, providing access to a computer 
network, services in connection with the broadcasting of 
radio and television programs. 

  Klasse 39   Transport; transport of goods, particularly of petroleum, 
gas and coal; distribution of energy; transport by sea, 
transport by rail, transport by road, transport by air. 

  Klasse 40   Treatment of materials; production of energy; treatment 
of raw materials; metallurgy (treatment of materials), 
casting, metallization, tempering for separation by 
electrolysis and other treatments of metal, including of 
ores, aluminum, bauxite, quartzite, cryolite, silicon, 
copper, metal goods, particularly ingots, milled and rolled 
goods, pressed and forged metal goods, sheet metal, pig 
iron, conducting rods, wires of aluminum, sheets and 
coils, metallurgical powder; refining of petroleum, gas 
and coal, including motor fuel, heating and combustion 
gas, gas oil, gasoline, kerosene, industrial oil, motor oil, 
petroleum gas, gasoline (motor fuel), mineral oil. 

  Klasse 42   Services in the field of industrial research and 
development, research and analysis in the field of 

technical projects and systems, in the fields of machine 
construction, design and construction, chemical 
analyses. 

 
(730) Innehaver: 

 Renova Management AG, Bleicherweg 33, CH-8002 
ZÜRICH, Sveits 

 Kravstiller: 
 RENOVA - GJENVINNING, ANLEGG & TRANSPORT, 

SKJOLDHAMMER, Bjerkealleen 35 B, 1363 HØVIK, 
Norge 

 Kravstillers  fullmektig: 
 Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs plass, 

0028 OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Krav om adm. overprøving er trukket og saken er hevet.
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

101004 2028.10.12 
  

 
101330 2028.12.21 
  

 
101351 2028.12.21 
  

 
133436 2028.09.15 
  

 
133637 2028.09.22 
  

 
133765 2028.10.06 
  

 
133826 2028.10.13 
  

 
133936 2028.10.27 
  

 
134033 2028.10.27 
  

 
134107 2028.11.03 
  

 
134108 2028.11.03 
  

 
134246 2028.11.17 
  

 
134500 2028.12.08 
  

 
134901 2029.01.12 
  

 
136849 2029.06.01 
  

 
16619 2029.01.21 
  

 
1908340 2028.10.22 
  

 
191510 2028.07.16 
  

 
191555 2028.07.16 
  

 
191988 2028.08.13 
  

 
192599 2028.09.04 
  

 
192735 2028.09.10 
  

 
192758 2028.09.10 
  

 
192776 2028.09.10 
  

 
192781 2028.09.10 

192833 2028.09.17 
  

 
192889 2028.09.17 
  

 
192930 2028.09.18 
  

 
192936 2028.09.18 
  

 
192937 2028.09.18 
  

 
192980 2028.09.18 
  

 
192992 2028.09.18 
  

 
192994 2028.09.18 
  

 
192995 2028.09.18 
  

 
193109 2028.10.01 
  

 
193261 2028.10.08 
  

 
193276 2028.10.08 
  

 
193284 2028.10.08 
  

 
193305 2028.10.08 
  

 
193345 2028.10.08 
  

 
193467 2028.10.09 
  

 
193512 2028.10.09 
  

 
193537 2028.10.15 
  

 
193538 2028.10.15 
  

 
193539 2028.10.15 
  

 
193592 2028.10.15 
  

 
193668 2028.10.22 
  

 
193737 2028.10.23 
  

 
193781 2028.10.23 
  

 
193861 2028.10.29 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

193915 2028.11.05 
  

 
193929 2028.11.05 
  

 
193930 2028.11.05 
  

 
193931 2028.11.05 
  

 
193940 2028.11.05 
  

 
194006 2028.11.06 
  

 
194042 2028.11.06 
  

 
194157 2028.11.07 
  

 
194319 2028.11.19 
  

 
194471 2028.11.20 
  

 
194473 2028.11.20 
  

 
194617 2028.11.26 
  

 
194900 2028.12.17 
  

 
195194 2029.01.07 
  

 
195823 2029.02.04 
  

 
196200 2029.02.25 
  

 
196227 2029.02.25 
  

 
196302 2029.03.03 
  

 
196342 2029.03.04 
  

 
196527 2029.03.11 
  

 
196642 2029.03.18 
  

 
196643 2029.03.18 
  

 
197250 2029.04.30 
  

 
244827 2028.03.13 
  

 
245200 2028.03.11 
  

 
247082 2028.08.06 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

247536 2028.09.09 
  

 
247537 2028.09.09 
  

 
247573 2028.09.11 
  

 
247616 2028.09.16 
  

 
247847 2028.09.29 
  

 
247874 2028.09.29 
  

 
247907 2028.10.01 
  

 
247918 2028.10.01 
  

 
247928 2028.10.01 
  

 
247945 2028.10.01 
  

 
247952 2028.10.02 
  

 
247993 2028.10.03 
  

 
248022 2028.10.03 
  

 
248024 2028.10.06 
  

 
248128 2028.10.15 
  

 
248147 2028.10.16 
  

 
248251 2028.10.22 
  

 
248314 2028.10.24 
  

 
248344 2028.10.27 
  

 
248383 2028.10.28 
  

 
248437 2028.10.30 
  

 
248451 2028.10.31 
  

 
248502 2028.11.04 
  

 
248598 2028.11.11 
  

 
248677 2028.11.17 
  

 
248709 2028.11.18 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

248723 2028.11.18 
  

 
248729 2028.11.20 
  

 
248795 2028.11.25 
  

 
248809 2028.11.25 
  

 
248991 2028.12.05 
  

 
249029 2028.12.09 
  

 
249101 2028.12.12 
  

 
249110 2028.12.15 
  

 
249433 2029.01.19 
  

 
249483 2029.01.22 
  

 
249484 2029.01.22 
  

 
249956 2029.02.23 
  

 
250089 2029.03.04 
  

 
250209 2029.03.11 
  

 
250375 2029.03.26 
  

 
250415 2029.03.27 
  

 
38190 2028.11.24 
  

 
52432 2028.09.10 
  

 
53552 2028.11.17 
  

 
75181 2028.09.26 
  

 
75320 2028.11.07 
  

 
75616 2028.12.13 
  

 
76547 2029.05.16 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0348361 2028.08.26 
  

 
0439249 2028.08.08 
  

 
0439332 2028.08.28 
  

 
0440513 2028.08.28 
  

 
0526736 2028.08.27 
  

 
0528097 2028.08.24 
  

 
0687789 2028.01.29 
  

 
0697246 2028.06.29 
  

 
0697410 2028.07.17 
  

 
0698187 2028.08.18 
  

 
0698188 2028.08.28 
  

 
0698403 2028.08.18 
  

 
0698778 2028.08.25 
  

 
0698896 2028.08.26 
  

 
0698933 2028.08.25 
  

 
0699003 2028.08.25 
  

 
0699259 2028.08.27 
  

 
0699416 2028.08.31 
  

 
0699700 2028.07.10 
  

 
0699765 2028.08.17 
  

 
0700019 2028.08.11 
 
 

 

0700084 2028.08.25 
  

 
0700176 2028.07.31 
  

 
0700246 2028.08.27 
  

 
0700271 2028.04.14 
  

 
0700476 2028.08.13 
  

 
0700650 2028.08.25 
  

 
0700843 2028.08.31 
  

 
0701073 2028.08.25 
  

 
0701074 2028.08.25 
  

 
0701231 2028.08.28 
  

 
0702703 2028.07.10 
  

 
0702846 2028.08.27 
  

 
0703907 2028.08.27 
  

 
0705178 2028.08.28 
  

 
0705584 2028.08.26 
  

 
0708403 2028.08.27 
  

 
0709735 2028.08.29 
  

 
0709740 2028.08.29 
  

 
0963979 2028.04.28 
  

 
0966042 2028.04.29 
  

 
0967154 2028.05.19 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0968938 2028.05.19 
  

 
0972170 2028.06.30 
  

 
0972584 2028.07.14 
  

 
0974096 2028.07.22 
  

 
0974422 2028.07.21 
  

 
0974576 2028.07.04 
  

 
0974676 2028.07.22 
  

 
0975333 2028.08.25 
  

 
0975367 2028.05.09 
  

 
0975377 2028.08.05 
  

 
0975632 2028.07.07 
  

 
0975650 2028.08.26 
  

 
0975689 2028.08.25 
  

 
0975798 2028.07.15 
  

 
0975811 2028.08.26 
  

 
0976133 2028.08.21 
  

 
0976173 2028.08.26 
  

 
0976176 2028.07.22 
  

 
0976458 2028.07.15 
  

 
0976634 2028.08.01 
  

 
0976984 2028.07.01 
  

 
0977277 2028.08.25 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0977293 2028.08.05 
  

 
0977571 2028.08.07 
  

 
0977757 2028.08.25 
  

 
0977880 2028.06.27 
  

 
0977881 2028.06.27 
  

 
0977883 2028.06.27 
  

 
0978045 2028.08.04 
  

 
0978056 2028.08.26 
  

 
0978058 2028.08.27 
  

 
0978059 2028.08.27 
  

 
0978235 2028.08.12 
  

 
0978254 2028.08.25 
  

 
0978255 2028.08.25 
  

 
0978268 2028.08.28 
  

 
0978304 2028.08.05 
  

 
0978418 2028.08.05 
  

 
0978423 2028.08.28 
  

 
0978601 2028.08.25 
  

 
0978742 2028.08.18 
  

 
0978920 2028.08.27 
  

 
0978921 2028.08.27 
  

 
0978932 2028.08.29 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0978945 2028.08.29 
  

 
0979078 2028.06.27 
  

 
0979115 2028.08.25 
  

 
0979150 2028.08.29 
  

 
0979195 2028.08.20 
  

 
0979344 2028.08.28 
  

 
0979654 2028.08.01 
  

 
0979660 2028.07.22 
  

 
0979690 2028.08.29 
  

 
0979829 2028.08.25 
  

 
0979846 2028.08.27 
  

 
0979847 2028.08.27 
  

 
0979976 2028.08.26 
  

 
0980031 2028.07.17 
  

 
0980047 2028.08.25 
  

 
0980075 2028.08.25 
  

 
0980202 2028.08.29 
  

 
0980285 2028.08.22 
  

 
0980347 2028.08.18 
  

 
0980542 2028.08.20 
  

 
0980889 2028.08.27 
  

 
0980928 2028.08.28 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0981037 2028.08.26 
  

 
0981038 2028.08.26 
  

 
0981132 2028.08.26 
  

 
0981569 2028.08.27 
  

 
0981682 2028.08.15 
  

 
0981707 2028.08.27 
  

 
0981779 2028.08.25 
  

 
0981869 2028.08.29 
  

 
0982168 2028.08.27 
  

 
0982237 2028.07.24 
  

 
0982442 2028.08.06 
  

 
0982447 2028.08.27 
  

 
0982929 2028.08.26 
  

 
0983485 2028.08.26 
  

 
0983498 2028.08.25 
  

 
0983544 2028.08.30 
  

 
0983668 2028.08.25 
  

 
0983777 2028.08.31 
  

 
0983898 2028.08.21 
  

 
0984395 2028.08.27 
  

 
0984662 2028.08.25 
  

 
0985100 2028.08.08 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0985243 2028.07.22 
  

 
0985435 2028.08.20 
  

 
0985481 2028.08.28 
  

 
0985530 2028.08.29 
  

 
0985746 2028.08.29 
  

 
0985935 2028.08.28 
  

 
0985992 2028.08.27 
  

 
0986313 2028.08.28 
  

 
0986314 2028.08.28 
  

 
0986315 2028.08.28 
  

 
0986473 2028.08.28 
  

 
0986649 2028.08.29 
  

 
0986652 2028.08.28 
  

 
0987137 2028.08.26 
  

 
0987151 2028.08.27 
  

 
0987482 2028.08.12 
  

 
0987660 2028.06.17 
  

 
0987687 2028.08.29 
  

 
0988765 2028.08.27 
  

 
0989451 2028.08.31 
  

 
0989770 2028.08.25 
  

 
0990546 2028.08.29 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0990593 2028.08.26 
  

 
0991867 2028.08.28 
  

 
0991869 2028.08.27 
  

 
0992844 2028.08.28 
  

 
0994203 2028.08.27 
  

 
0994204 2028.08.27 
  

 
0994205 2028.08.27 
  

 
0995489 2028.08.26 
  

 
0995954 2028.08.01 
  

 
0998457 2028.08.19 
  

 
0999762 2028.08.30 
  

 
1002044 2028.07.11 
  

 
1002494 2028.08.29 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 

0689149 2018.02.27 
  

 
0690812A 2018.02.26 
  

 
0693752 2018.02.27 
  

 
0698947A 2018.02.28 
  

 
0956597 2018.02.27 
  

 
0956641 2018.03.01 
  

 
0956915 2018.03.01 
  

 
0957068 2018.03.01 
  

 
0957285 2018.03.01 
  

 
0957424 2018.02.27 
  

 
0958452 2018.03.01 
  

 
0958453 2018.03.01 
  

 
0959922 2018.03.01 
  

 
0967792 2018.02.28 
  

 
0970505 2018.02.27 
  

 
0971813 2018.03.01 
  

 
0972256 2018.02.27 
  

 
0973351 2018.02.28 
  

 
0976384 2018.02.28 
  

 
0976873 2018.03.01 
  

 
0983278 2018.02.28 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

0802856 2018.08.24 
  

 
0856305 2018.08.06 
  

 
1175214 2018.08.09 
  

 
1331577 2018.07.09 
  

 
1332783 2018.08.07 
  

 
1333509 2018.08.02 
  

 
1363358 2018.07.05 
  

 
1384576 2018.08.21 
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