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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 307046 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201907539 
(220) Inndato: 2019.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WILFA AS, Postboks 146, 1483 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 LEOGRIFF AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykler; scootere; mopeder; rullebrett; selv-

balanserende brett; hoverboard; elektriske kjøretøy; 
elektriske motorer til kjøretøy; elektriske 
transportmidler; el-sykler; elektrisk assisterte sykler; 
elektrisk assisterte tråsykler; elektriske scootere; 
elektriske mopeder; elektriske rullebrett; elektriske selv-
balanserende brett; elektriske hoverboards; e-sykler; e-
scootere; el-sparkesykler; elektriske sparkesykler; 
sparkesykler. 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt. Sparkesykkel [leketøy]; 
sportsartikler; rullebrett; rullebretthjul; gymnastikk- og 
sportsartikler; rulleskøyter; skateboard; snøbrett; in-line 
skøyter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307047 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201909761 
(220) Inndato: 2019.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyco Fire & Security GmbH, Victor von Bruns-Strasse 
21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits 

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

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

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; programmering og implementering av 
programvare: nettskytjenester; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare; 
tilveiebringelse av virtuelle datasystemer gjennom 
nettskytjenester; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; rådgivnings-, veilednings- og 
informasjonstjenester innen IT; rådgivningstjenester 
innen nettskytjenester; IT-sikkerhet, beskyttelse og 
gjenopprettelse; rådgivningstjenester innen 
datasikkerhet; overvåkning av nettverkssystemer; 
overvåkning av datasystemer; utleie av datamaskinvare 
og datafasiliteter; utvikling av dataplattformer; 
elektronisk datalagring; webhotell [tilby vertsserver for 
andres hjemmesider]; Rådgivningstjenester innen 
informasjonsteknologi; hostingtjenester; 
applikasjonstjenester [ASP]; plattformtjenester [PaaS]; 

softwaretjenester [saas]; tilveiebringelse av bruk av 
programvare for interaktive 
videoovervåkningssystemer; vedlikehold av 
programvare for drift av videoovervåkningssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307048 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.12, US, 88/298,458 
(210) Søknadsnr.: 201910058 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 International Truck Intellectual Property Company, LLC, 
2701 Navistar Drive, IL60532 LISLE, USA 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorkjøretøy, nemlig, lastebiler, chassis (understell) 
og reservedeler dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307049 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.11, EM, 018021038 
(210) Søknadsnr.: 201910319 
(220) Inndato: 2019.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hultafors Group AB, Box 38, 51721 BOLLEBYGD, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Stillaser; flyttbare stillaser; stiger; arbeidsplattformer; 
gardintrapper av metall; bukker av metall; deler og 
tilbehør for alle ovennevnte varer.  

  Klasse 19   Stillaser; flyttbare stillaser; bukker; arbeidsplattformer; 
deler og tilbehør for alle ovennevnte varer.  

  Klasse 20   Stiger; gardintrapper; deler og tilbehør til alle 
ovennevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307050 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910059 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD., 5-1, Minami-
shinden 1-chome, 574-0023 DAITO-SHI, OSAKA, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Metallbearbeidingsmaskiner og verktøy. 
  Klasse 9   Måle- eller testmaskiner og instrumenter. 
  Klasse 35   Detaljhandels- eller engroshandelstjenester for 

metallbearbeidingsmaskiner og verktøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307051 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910321 
(220) Inndato: 2019.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg-
Strasse 2-4, 76532 BADEN-BADEN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge 

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

preparater og artikler; legemidler og naturpreparater; 
medisiner for veterinære formål; biologiske preparater 
for veterinære formål; biologiske preparater for 
medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307052 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910061 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rakuten Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, 158-
0094 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; tilveiebringelse av en 
søkbar on-line annonseringsguide med varer og 
tjenester fra on-line leverandører; on-line 
handelstjenester for å fasilitere salg av andres varer og 
tjenester via et datanettverk; reklametjenester for 
promotering av e-handel; on-line 
prissammenligningstjenester; råd og informasjon om 
kundeservice og produktstyring og priser på nettsider i 
forbindelse med kjøp foretatt over Internett; 
salgsfremmende tjenester, inkludert for tredjemenn; 
kundelojalitetstjenester og kundeklubbstjenester for 
kommersielle-, salgsfremmende- og reklameformål; 
lojalitetsordningstjenester; lojalitetskorttjenester; 
promotering av andres varer og tjenester ved å bistå til 
at sponsorer knytter sine varer og tjenester til et 
utmerkelsesprogram; promotering av andres varer og 
tjenester ved distribusjon av rabattkort ved å tildele 
kjøpspoeng for bruk av kredittkort og ved utstedelse av 
lojalitetsbelønningskort og online gavekort; ledelse, 
organisering, administrering og overvåkning av 
kundelojalitet-, salgsfremmende- og bonusprogrammer; 
gjennomføring av kundelojalitet-, belønning-, 
tilhørighet- og bonusprogrammer for kommersiell 
promotering og reklameformål; promotering av bruk av 
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kreditt- og kredittkortkontoer for andre gjennom 
administrasjon av bonusprogrammer; utstedelse, 
forvaring og oppgjør av rabattkupongpoeng, inkludert 
elektroniske poeng for salgsfremmende varer og 
tjenester; utstedelse, forvaring og oppgjør av 
kupongpoeng for handel eller rabatt på varer og 
tjenester, gitt i forhold til kjøpsbeløp; salgsfremmende 
tjenester, nemlig å bistå tilknyttede butikker og 
medlemmer å bli med i et kundelojalitetsprogram og 
lojalitetsbelønningskort og administrasjon av disse; 
utstedelse og oppgjør av lojalitetsbelønningskort; 
organisering og administrering av 
lojalitetsbelønningskort; utstedelse av handelsstempler; 
tilveiebringelse av informasjon og å gi informasjon om 
kommersielt salg; tilveiebringelse av råd og informasjon 
relatert til alle de foregående tjenestene. 

  Klasse 36   Betalingsbehandlingstjenester knyttet til 
lojalitetsprogram. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307053 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201913909 
(220) Inndato: 2019.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NH-ISAC, INC., 226 North Nova Road, #391, FL32174 
ORMOND BEACH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannelses- og undervisningstjenester, nemlig 
tilveiebringelse og ledelse av konferanser, webinarer 
og workshops innen området for nettrelaterte og fysiske 
sikkerhetstrusler, sårbarheter, risiki og eventer innen 
helsetjenesteindustrien, og spredning av kursmateriell i 
forbindelse dermed. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307054 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915348 
(220) Inndato: 2019.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. NORWEGIAN 
BRANCH, Gneisveien 2D, 1914 YTRE ENEBAKK, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Varmepumper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307055 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201906658 
(220) Inndato: 2019.05.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner Blvd., 
CA91522 BURBANK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Detaljhandel og online detaljhandel med 
forbruksvarer, nemlig klær, leker, sportsartikler, 
sengetøy, servise, gryter og stekepanner, bærevesker 
og sekker, lommebøker, papirvarer, skriveinstrumenter, 
smykker og klokker og forbrukerelektronikk; Samling av 
informasjon til databaser; markedsføring, reklame og 
markedsføringstjenester; markedsundersøkelser og 
informasjonstjenester; reklametjenester, nemlig å 
fremme varer og tjenester for andre via datamaskiner 
og kommunikasjonsnett; drifte internett markedsplasser 
for selgere av varer og / eller tjenester; online 
detaljhandelstjenester omfattende digitale medier, 
nemlig forhåndsinnspilt digital lyd, video- og dataopptak 
med musikk, tekst, video, spill, komedier, drama, 
action, eventyr eller animasjon; fremme varer og 
tjenester for andre over internett; tilveiebringe online 
computerdatabaser og online søkbare databaser 
relatert til underholdning; online reklame og 
markedsføringstjenester; tilveiebringelse og utleie av 
annonseringsplass på internett; tilveiebringe online 
auksjonstjenester; sammenlignende 
shoppingstjenester, nemlig å gi kommersiell 
informasjon og råd til forbrukere og tilby 
prissammenligningstjeneste. 

  Klasse 41   Sportslige aktiviteter; produksjon av video- og 
dataspillprogramvare; produksjon av TV-serier i 
sjangrene spillefilm (live action, dvs. ikke animert), 
komedie, drama, animert og reality-TV; produksjon av 
teaterfilmer i sjangrene live-action, komedie, drama og 
animerte spillefilmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307056 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201912503 
(220) Inndato: 2019.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GIRLIFY AS, Stegenveien 418, 1821 SPYDEBERG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Klesmønstre (Clothing Patterns); Grafiske trykk; 

Trykte Mønstre. 
  Klasse 25   Aftenkjoler; ankelsokker; artikler av klær, skotøy og 

hodeplagg for spedbarn og smårollinger; babykjoler; 
badebukser; badeshorts; barnebukser; barneluer; 
boblejakker; bokseshorts; bukser; bukseskjørt; 
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danseklær; denimjakker; fleecejakker; fleeceshorts; 
fritidsklær; gensere; hettegensere; hetter [klær]; 
hodeplagg; hodeskjerf; jakker; jakker med refleksbånd; 
joggebukser; kjoler; kjoler; klær; klær for barn; klær for 
jenter; klær for spedbarn; klær, fottøy, hodeplagg; klær, 
skotøy, hodeplagg; kortbukser; kortermete t-skjorter; 
langermete t-skjorter; luer; luer for spedbarn, babyer, 
smårollinger og barn; miniskjørt; morgenkjoler; 
nattkjoler; nattluer; olabukser; olabukser; 
pyjamasbukser; pyjamaser; regnjakker; ridejakker; 
shortser; silkeklær; silkeskjerf; sjal; sjal; skjerf; skjerf 
[klesplagg]; skjorter; skjørt; skuldersjal; skyggeluer; 
sokker; sommerkjoler; trykte t-skjorter; tskjorter; 
tubetopper; tøffelsokker; ullklær; ullsokker; 
underbukser; vanntette jakker; vanntette jakker og 
bukser; vevde artikler av klær; vevde t-skjorter. 

  Klasse 42   Grafiske designtjenester; Motedesigntjenester; 
Designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307057 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910064 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 

Street, Vic3000 MELBOURNE, Australia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Vin; alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307058 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910558 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AM NUTRITION AS, Postboks 208, 4001 
STAVANGER, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Stivelse for industriell bruk og for bruk i 
matvareproduksjon; bindemidler for bruk i industrien. 

  Klasse 4   Fast brensel; biomassebrennstoff; brenselsbriketter 
og -pellets. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall, for bygging og 
konstruksjon; sponplater for bygging; ubearbeidet og 
belagte sponplater for byggeindustrien, møbler og 
interiør; bindemidler for fremstilling av briketter. 

  Klasse 31   Stivelse for dyreføde; stivelse for næringsmidler for 
dyr og fisk. 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 307059 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910559 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AM NUTRITION AS, Postboks 208, 4001 
STAVANGER, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær 
bruk; kosttilskudd for mennesker, dyr og fisk. 

  Klasse 31   Næringsmidler for dyr og fisk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307060 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915049 
(220) Inndato: 2019.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WEIGHTWELLNESS WEIDER, Nordlivegen 8G, 7053 
RANHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Opplærings- og utdanningstjenester innen 

livscoaching. 
  Klasse 44   Diettplanlegging og oppfølging ved vektreduksjon; 

livsstilsrådgivning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

7 
 

(111) Reg.nr.: 307061 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201909137 
(220) Inndato: 2019.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BYTUNET BAR AS, Haraldsgata 166, 5525 
HAUGESUND, Norge 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Grønnsaker, kokte; Grønnsaksalater; Tofu; Supper; 

Reker [små] [ikke levende]; Skalldyr [ikke levende]; 
Fjærkre [kjøtt]; Frityrstekte poteter; Pikkels; Preparerte 
nøtter; Blåskjell [ikke levende]; Konservert sopp; Kjøtt; 
Hummer, ikke levende; Gjæret vegetabilsk mat 
[kimchi]; Frossen frukt; Fruktsalater; Fiskeprodukter; 
Egg til konsum; Egg; Spiselige fuglereder; Konserverte 
bønner 

  Klasse 30   Vermiceller; Te; Sushi [risrett med fisk]; Vårruller; 
Soyabønnepasta [smakstilsetning]; Soyasaus; Alger 
[krydder]; Riskaker; Ris; Nudelbaserte retter; Kjøttpaier; 
Infusjon, ikkemedisinsk; Blomster eller blader til bruk 
som te-erstatning; Smørbrødkjeks; Krydderier, sterke; 
Chutney [krydder]; Chowchow [kryddersaus]; Briocher 
[rund kake av kringledeig] 

  Klasse 43   Bartjenester; Cateringtjenester; Tilveiebringelse av 
kafeer; Tilveiebringelse av kafeteriaer; Tilveiebringelse 
av kantiner; Tilveiebringelse av restauranter og 
selvbetjeningsrestauranter; Tilveiebringelse av snack-
barer; Utleie av møterom 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307062 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910326 
(220) Inndato: 2019.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KBV NORGE AS, Indutriveien 11 C, 2020 
SKEDSMOKORSET, Norge 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer 

[innregistrerte på databærere]; dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; dataspillprogrammer; 
elektroniske dagbøker; elektroniske oppslagstavler. 

  Klasse 16   Bøker; magasiner [tidsskrifter]; trykte manualer. 
  Klasse 41   Eksaminasjonsvirksomhet; filmproduksjon, andre enn 

reklamefilmer; fremskaffelse av online video, ikke 
nedlastbar; informasjon vedrørende utdannelse; 
instruksjon [opplæring]; korrespondanseundervisning; 
organisering og ledelse av seminarer; praktisk 
opplæring [ved demonstrasjon]; privatundervisning; 
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 
skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; 

tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line 
elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; 
undervisning; utgivelse av tekster, andre enn 
reklametekster; veiledning; yrkesfaglig opplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307063 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910066 
(220) Inndato: 2019.07.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Treasury Wine Estates UK Brands Limited, Regal 
House, 70 London Road, TW13QS TWICKENHAM, 
MIDDLESEX, Storbritannia 

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

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

  Klasse 33   Vin; alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307064 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.15, CN, 38190712 
(210) Søknadsnr.: 201909760 
(220) Inndato: 2019.07.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Hukommelseslager for datamaskiner; 
Dataprogrammer, innspilte; Tastaturer for 
datamaskiner; Mus [databehandlingsutstyr]; Integrerte 
kretskort [smartkort];  Notisbok i form av 
datamaskin; Laptoper; Vesker for laptoper; Omslag for 
laptoper; Applikasjoner, nedlastbare; Nettbrett; 
Skrittellere [pedometer]; Fingeravtrykkskannere; 
Vekter; Koblingstavler; Senderapparater for 
elektroniske signaler; Høyttalerkasser; høyttalere; 
mikrofoner; apparater for opptak, forsterkning, 
gjengivelse og overføring av lyd; fjernsynsapparater; 
videokameraer; hodetelefoner; bærbare 
medieavspillere; digitale fotorammer; 
programkontrollerte gjennomkoblingsapparater; 
Beskyttelsefilm for smarttelefoner; elektriske og 
elektroniske effektapparater for musikkinstrumenter; 
lydgrensesnitt; equalizer [frekvenskorrigerer]; virtual 
reality hodetelefoner; videoopptakere for biler; set-top 
bokser; Termografikameraer; infrarøddetektorer; 
digitale værstasjoner; biochip; elektroniske nøkler 
(fjernkontrollerte); personlige digitalassistenter [pdaer]; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
tynnklient datamaskiner; håndholdte elektroniske 
oppslagsbøker; skjermsparersoftware, innspilte eller 
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nedlastbare; nedlastbar grafikk for mobiltelefoner; 
kroppsbårne datamaskiner; bærbare digitalelektroniske 
vekter; selfiestenger til bruk som tilbehør til 
smarttelefoner; smarttelefoner i form av armbånd; 
Badevekter; fotografiapparater; analyseapparater for 
luft; analyseapparater for gass; optiske linser; 
materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; 
øretelefoner; Integrerte kretser; videoskjermer; 
sensorer; Elektroniske databrikker; apparater for 
oppladning av batterier; elektriske batterier; 
datamaskinvarer (hardware); oppladbare batterier; 
videomonitorer; berøringsskjermer; penner for 
berøringskjermer; elektroniske penner; Tv-er for bil; 
fleksible flatskjermer for datamaskiner; stativer til 
laptoper; videobildeprintere; Monitorer, andre enn for 
medisinske formål; roboter for overvåkning; 
kroppsbårne videoskjermmonitorer; selfielinser; roboter 
for laboratorier; roboter for undervisning; styluspenner; 
dataprogrammer, nedlastbare; nedlastbare emotikon 
for mobiltelefoner; støpsler; elektriske stikkontakter; 
telekommunikasjonsapparater i form av smykker; 
nettverkskommunikasjonsutstyr; Operative 
programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
dataprogrammer, [nedlastbar dataprogramvare]; 
programvarer, innregistrerte; USB-kabler; USB-kabler 
for mobiltelefoner; digitale dørlåser; sentralalarmer; 
Sikkerhetsmerker [kryperingsanordninger]; omslag for 
nettbrett; ferdskriver [blackbox]; interaktive 
berøringsskjemterminaler; humanoide roboter med 
kunstig intelligens; holdere tilpasset mobiltelefoner; 
radioapparater; modemer; transpondere; 
smarttelefoner; senderapparater [telekommunikasjon]; 
smartbriller; smartklokker; bærbare aktivitetsmålere; 
Deksler for smarttelefoner; etuier for smarttelefoner; 
selfiestenger; tilkoblede armbånd [måleinstrumenter]; 
storskjermer med flytende krystaller [lcd-skjermer]; 
elektroniske dagbøker; flatskjermer; flytende 
krystallskjermer [lcd-skjermer]; intercom; smartringer; 
nedlastbare dataprogramapplikasjoner for 
mobiltelefoner; anordinger for ansiktsgjenkjenning; 
Vekter med kroppsmasseanalyser; elektroniske 
noteark, nedlastbare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307065 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915283 
(220) Inndato: 2019.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KAPTEIN SABELTANN AS, Vestre Strandgate 27-29 
Havnekvartalet, 4611 KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker. 
  Klasse 28   Leker; spill og leker; gummifigurer som leker. 
  Klasse 41   Teater- og musikkshow på arenaer; tilveiebringelse av 

teater- og kinofasiliteter; multimediautgivelser av bøker; 
utgivelse av bøker; utgivelse av bøker og tidsskrifter; 
underholdningstjenester innen teater, musikk, tv, radio 
og film; underholdningstjenester for film, musikk, idrett, 
video og teater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307066 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201909774 
(220) Inndato: 2019.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 IST International Holding S.A., 22, avenue de la 
Liberté, 1930 LUXEMBOURG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogram; dataprogrammer knyttet til 

undervisning, utdanning og instruksjon; grensesnitt for 
applikasjonsprogram; programvare; databaser; 
databehandlingsprogram; databehandlingsutstyr. 

  Klasse 16   Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriale. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; databehandling; 

innsamling og systematisering av data; administrativ 
støtte til utdanningsinstitusjoner. 

  Klasse 38   Tilgang til globale datanettverk, innhold, websider, 
portaler og databaser; elektronisk overføring av data og 
dokumenter; elektronisk datautveksling. 

  Klasse 41   Utdannelse; undervisningsvirksomhet; underholdning, 
sports- og kulturarrangement. 

  Klasse 42   Software as a service; design og utvikling av 
maskinvare og programvare; vedlikehold av databaser; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307067 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201909110 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 New Erie Scientific LLC, 6 Post Road, NH03801 
PORTSMOUTH, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Histologi og cytologi og hematologi og mikrobiologi-
materialer, nemlig antistoffer og påvisningssett for slike 
samt reagenser for slike, for vitenskapelig og medisinsk 
forskning; laboratorieprodukter, nemlig histologi og 
cytologi klaringsprodukter, dekalsifiseringsmidler, 
dehydreringsreagenser, fiksativ-oppløsninger, geler for 
prøvebehandling, mikroskopi-immersjonsolje, 
monteringsmedier for objektglass, oppløsninger 
benyttet i farging, fargebuffere, fargefjernere, flekker, 
vevsfrysemedier, vevsmerkingsfargestoffer og 
avfallsnøytraliserende oppløsninger; oppløsninger for 
laboratorieanvendelser nemlig acetoner, etylalkohol, 
formaldehyder, isopropylalkohol, metylalkohol og 
xylener; kjemikalier, nemlig et garnulært pulver for 
anvendelse ved opprenskning av formaldehyd-søl for 
laboratorie- og sykehus-anvendelse, klebebånd for 
mikrotomi; kryogene forbindelser for rask frysing av 
vev. 

  Klasse 5   Antibakteriell håndvask; vaskemidler for medisinske 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

9 
 

formål; sanitære stoffer, nemlig såpe, håndkrem, 
desinfeksjonsmidler; diagnostiske reagenser for klinisk 
og medisinsk laboratoriebruk; histologi aerosol 
frysemiddel for klinisk diagnostikk. 

  Klasse 9   Laboratorieutstyr, nemlig klemmer og rammer og 
koblinger, vevsprosessorer, objektglass og 
oppbevaringsbokser for mikroskoper, dekselglass, 
kammer-objektglass og spesialtilpassede objektglass, 
lagringsenheter for objektglass og kassetter for 
objektglass, overtrekk for preparatglass, holdere for 
preparatglass, klebemidler for preparater, 
preparatglass; optiske linser; apparater og 
vitenskapelige instrumenter, nemlig 
kromatografikolonner, utstyr for sliping, kutting og 
polering, mikrotomer og deres deler; tilbehør til 
mikrotomer, nemlig instrumenter for å sette inn eller for 
å farge seksjoner og prøver; kniver og kniv-dispensere 
for mikrotomer; optiske instrumenter; glassvarer til 
laboratorie og vitenskapelig bruk; histologi og cytologi 
og hematologi og mikrobiologiutstyr, -apparater og -
tilbehør, nemlig fundamentformer, kassetter, 
kontrollglass, skjærebrettsenheter og tilhørende 
montasjestifter, merkepenner, beholdere og 
lukkeanordninger dertil for transport av biologiske 
væsker og prøver; formslippblandinger for støpeformer, 
støpeformer, parafinhåndteringsutstyr, mikrotomkniver 
for engangsbruk; beholdere for vevsfrysemedier; 
engangs-prøvebeholdere for bruk i sentrifuger; trakter 
for bruk i testing av prøver av kroppsvæsker; deler og 
tilbehør til dertil; sentrifugalmaskiner; apparater og 
instrumenter for deponering av celler eller andre varer 
på platemikroskop; nedlastbar dataprogramvare for 
medisinsk diagnostikk. 

  Klasse 10   Systemer for immunofarging, nemlig 
immunofargingsapparatur for medisinsk diagnostisk 
anvendelse, bestående av maskinvare og programvare 
for opprettholdelse og analyse av 
immunofargingsprosessen; hanskeinnlegg for bruk med 
latexhansker; apparater for medisinsk klinisk bruk, 
nemlig kassetter for å holde vevsprøver for behandling 
og analyse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307068 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915647 
(220) Inndato: 2019.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sweop AB, Box 196, 57322 TRANÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler; speil; stoler [seter]; bord [møbel]; sittemøbler; 

skrivebord; lesepulter; beholdere, ikke av metall, for 
lagring eller transport; skap; hyller for lagring; knagger 
for klær, ikke av metall; utstillingshyller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307069 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201808003 
(220) Inndato: 2018.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kvadrat Holding AB, Box 45002, 10430 STOCKHOLM, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Mattias Novak, Box 3359, 10367 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæring; organisering av veiledning/instruksjon og 
undervisning/opplæring; organisering av kommersiell 
opplæring; organisering av tester i forbindelse med 
undervisning/opplæring; arrangering og gjennomføring 
av datakurs; databasert opplæring; databaserte 
opplæringstjenester innen bedriftsledelse; konsultasjon 
innen opplæring av ansatte; konsultasjon innen 
opplæring; rådgivnings- og informasjonstjenester innen 
gjennomføring og organisering av arbeidsseminarer 
[opplæring]; konsulenttjenester innen opplæring og 
instruksjon av ledere og ansatte; 
undervisning/opplæring i forretningsvirksomhet; 
undervisning/opplæring i datasystemer; undervisning 
og opplæring i forretningsvirksomhet, 
industrivirksomhet og informasjonsteknologi; 
organisering av nettbasert opplæring via databaser, 
internett eller ekstranett; salgstrening; opplæring i 
salgstrening; veiledning i økonomi og ledelse. 

  Klasse 42   Oppbygging og vedlikehold av nettsteder; design av 
nettportaler; design og utforming av nettsteder for 
andre; design og utvikling av hjemmesider og 
nettsteder og nettsteder; design og utvikling av 
programvare for utvikling av nettsider; 
konsulenttjenester knyttet til webdesign; 
programmering av nettsider; rådgivning innen 
opprettelse og utforming av nettsteder for elektronisk 
handel; testtjenester angående nettsteders 
anvendelighet; belastningstest av nettsteder; 
vedlikehold av nettsteder; ITkonsultasjoner, IT-
rådgivning og IT-informasjon; konsultasjoner om design 
og utvikling av dataprogrammer for datamaskiner; 
konsultasjoner innen design og utvikling av 
dataprogrammer; konsultasjoner innen maskinvare og 
programvare for datamaskiner; konsultasjoner innen 
vedlikehold av programvare; konsultasjoner innen 
telekommunikasjonsteknologi; konsultasjoner innen 
webdesign; konsultasjoner innen datateknologi; 
konsultasjoner innen teknisk tegning; teknologiske 
konsultasjoner; utforming av informasjonssystem for 
ledelse; teknisk rådgivning om sikkerhet; 
sikkerhetskopiering av data til ekstern plassering; 
rådgivning innen sikkerhetsprogramvare; IT-
sikkerhetstjenester, beskyttelsestjenester og 
gjenoppretting; elektronisk sikkerhetskopiering av data; 
tekniske prosjektstudier innen maskinvare og 
programvare; tekniske prosjektstudier; studier og 
prosjekter innen teknisk forskning; ITprosjektledelse; 
ingeniørtjenester for prosjektledelse; vedlikehold av 
sikkerhetsprogramvare og forebygging av datarisiko; 
levering av sikkerhetstjenester for datanettverk, 
datatilgang og datastyrte transaksjoner; teknisk 
sikkerhetssjekk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307070 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915689 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PBT GRUPPEN AS, Østerøyveien 12, 3236 
SANDEFJORD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Beskyttelsesmidler mot brann; kjemikalier som hindrer 

brann; kjemiske sammensetinger som hindrer brann; 
brannhemmende kjemiske sammensetninger for 
påføring på klær; brannslukningsmidler; 
brannslukkingspreparater. 

  Klasse 9   Klær, fottøy og hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; brannslangespredere; brannpumper; 
brannvarslere; brannmurprogramvare; branntepper; 
brannstiger; brannslokkingssystemer; brannsikre 
flyverdrakter; brannsikre hansker; brannalarmer i form 
av juletrepynt; brannslanger; brannslukningsapparater; 
brannslukkere; brannseil; brannbøtter; branndetektorer; 
brannbiler; automatiske brannsprøyter; asbestskjermer 
for brannmenn; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; 
klubber for brannslukning; sjøbrannsprøyter. 

  Klasse 37   Fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av brannalarmer; 
rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon av 
brannsikringsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brannalarmer; vedlikehold av 
brannalarminstallasjoner; installasjon av 
brannsikringsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307071 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915015 
(220) Inndato: 2019.11.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JULIE RUDIHAUGEN -REGISTERED DIETITIAN- 
SMART SOULTIONS FOR SMART LIVING, 
Huldreringen 13, 2068 JESSHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Brød laget med soyabønner; brød; vafler. 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 307073 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915355 
(220) Inndato: 2019.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HENRIK GROBSTOK, GRØNNEGATA 2 B, 0350 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk i form av hudkremer; kosmetikk for bruk på 

huden; kosmetikk for personlig bruk; kosmetikk- og 
skjønnhetspreparater; kosmetikk og toalettartikler; 
rensekremer [kosmetikk]; solbeskyttelseoljer 
[kosmetikk]; kosmetikk og preparater for personlig 
pleie; selvbruningspreparater [kosmetikk]; ikke-
medisinsk kosmetikk og toalettsaker; kropps- og 
skjønnhetspleiende kosmetikk; kosmetikk i form av 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og emulsjoner; 
fuktighetsgivende midler [kosmetikk]; fuktighetsgivende 
hudlotions [kosmetikk]; rensekluter impregnert med 
kosmetikk; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; 
solbeskyttelse for lepper [kosmetikk]; fuktighetsgivende 
kroppskremer [kosmetikk]; fuktighetsgivende lotions 
[kosmetikk]; servietter impregnert med kosmetikk; oljer 
etter soling [kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkrem 
etter soling [kosmetikk]; geleer etter soling [kosmetikk]; 
parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; eau de 
cologne, parfymer og kosmetikk; kosmetikksett; 
kosmetiske kremer for hudpleie; kosmetiske preparater 
for hudpleie; kosmetiske preparater for hudpleie og 
hudbehandling; emulsjoner, geleer og hudkremer for 
hudpleie; kosmetiske produkter i form av aerosoler for 
hudpleie; hudpleieskum; hudpleiemidler; 
hudpleiepreparater for rynkefjerning; kosmetiske 
hudpleiekremer; ikke-medisinske hudpleiemidler; anti-
aldringshudpleiepreparater; fuktighetsgivende 
hudkrem; kosmetisk fuktighetsgivende solkrem og 
hudkrem etter soling, geleer og oljer; hudkremer, 
kremer og preparater for pleie av ansikt, kropp, 
hodebunn, negler og hår; ikke-medisinske hudkremer; 
solbruningskremer og hudkremer; ikke-medisinske 
stimulerende hudkremer; kosmetiske hudkremer; 
parfymerte hudkremer og kremer; solbruningsoljer og 
hudkremer; kremer, oljer, hudkremer, spray, blyanter 
og balsam for kosmetiske formål; kosmetiske kremer 
og hudkremer; kosmetiske kremer og hudkremer for 
ansikt og kroppspleie; fuktighetsgivende kremer, 
hudkremer og geleer; kosmetiske kremer, hudkremer 
og andre preparater for soling; rense- og 
fuktighetskremer, oljer, hudkremer og preparater; 
kosmetiske hudkremer for å redusere pigmentflekker 
og fregner; kosmetiske kremer, fuktighetsgivende 
hudkremer , fuktighetskremer, geleer og pudder for 
ansikt, hender og kropp; fuktighetsmasker for huden; 
fuktighetskremer; fuktighetskremer for hår; 
fuktighetskremer til huden; fuktighetsgivende 
badekrem; kosmetiske fuktighetskremer for ansikt; anti-
aldringsfuktighetskremer; ansiktsrensere; kornet 
ansiktsrens; ansiktskremer for kosmetisk bruk; 
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kosmetiske ansiktskremer. 
  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester for kosmetikk og 

skjønnhetsprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307074 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915678 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STIFTELSEN SILDAJAZZEN, Postboks 145, 5501 
HAUGESUND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Plakater laget av papir; trykksaker; artikler til bruk for 

kunstnere og tegnemateriell. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Organisering, produksjon, presentasjon og utførelse 

av musikkonserter, festivaler, turer og andre 
musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer 
og aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307075 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201915682 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JAKOB MO, SOLVEGEN 5, 7970 KOLVEREID, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse 
med medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling. 

  Klasse 44   Akvakulturtjenester; veterinærtjenester; veterinæriske 
informasjonstjenester via internett; veterinære 

tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307076 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201907825 
(220) Inndato: 2019.06.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307077 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(210) Søknadsnr.: 201910090 
(220) Inndato: 2019.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARNØY HOLDING AS, Arnøyveien 236, 8136 
NORDARNØY, Norge 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

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

Forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter. 
  Klasse 37   Byggeledelse; Byggevirksomhet; 

Bygningsinformasjon; Produksjon og oppføring av 
monteringsferdige hus; Snekkertjenester; 
Murertjenester; Rørleggertjenester; 
Taktekkingstjenester. 

  Klasse 42   Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
Kvalitetskontroll; Arkitekttjenester; 
Arkitekturkonsultasjoner; Byplanlegging; 
Prosjektstudier [tekniske]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307078 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201910369 
(220) Inndato: 2019.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHAKEN STUDIO, Bukkavarden 25, 4156 
MOSTERØY, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307079 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.05, US, 88/289,018 
(210) Søknadsnr.: 201910074 
(220) Inndato: 2019.07.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hill-Rom Services, Inc., 1069 State Route 46 E, 
IN47006 BATESVILLE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare for helsetjenester; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for bruk i 
kommunikasjon av informasjon relatert til pasienter, 
ansatte og utstyr; nedlastbar dataprogramvare for 
helsetjenester for bruk i innsamling og visning av 
pasientrelatert kritisk vei-informasjon på sanntidsbasis; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk i helsetjenester 
for å samle inn, systematisere, lagre, analysere, vise 
og distribuere data om pasienter- og pasientsenger ved 
hjelp av et datanettverk på et helsestasjonsanlegg; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk i helsetjenester 
for å overvåke og vise pasientstatus og 
pasientplassering; nedlastbar dataprogramvare for å 
overvåke data fra pasientinstitusjoner og pasientsenger 
og gi advarsler basert på disse; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for håndtering og 
overvåking av pasienthelsedata; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for kommunikasjon 
og utveksling av informasjon blant helsepersonell; 
nedlastbar dataprogramvare for helsetjenester for 
innsamling, redigering, organisering, endring, 
systematisering, overføring, lagring og deling av data 
og informasjon; datainnsamlingssystemer som består 
av datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
innsamling av data for helsetjenester; helsevesenets 
kommunikasjons- og lokasjonssystemer som består av 
pasientposisjon og pasientens fysiske tilstandssensorer 
og inndataenheter for datamaskiner; operasjonsstatus 
for pasientseng og posisjonssensorer for pasientsenger 
og inndataenheter for datamaskiner, og nedlastbar 
dataprogramvare for å overvåke data om pasient og 
pasientsenger og utgi varsler basert på dette; 
veggmonterte elektrisitets- og gassdistribusjonsenheter 
som hovedsakelig består av stikkontakter, gassuttak og 
telekommunikasjonsuttak for bruk i tilførsel av 
medisinske gasser og elektrisitet til pasientrom i 
helsetjenestefasiliteter; erstatningsdeler spesialtilpasset 
for alle de foregående varene; Elektriske og 
elektroniske fjernkontroller for operasjonsbord inkludert 
sending og mottaksapparat, manuelt koblingsapparat 
og kontrollpaneler; Elektriske apparater og 
instrumenter, nemlig dataskjermer, 
datamaskinovervåkingsnettverk inneholdende 

datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
overvåking og analyse av vitale tegn, fastkoblede og 
trådløse kommunikasjonssystemer omfattende 
elektriske ledninger, tilgangsporter, transceivere, 
antenner, modemer og datamaskinvare, og 
reservedeler til disse; optiske fiberbunter og 
krafttransformatorer for forsterkning for bruk i kirurgisk 
og medisinsk felt. 

  Klasse 10   Terapeutiske trykkreduksjonsmadrasser for pasienter 
og terapeutiske trykkreduksjonsovermadrasser til 
pasienter for medisinske formål; væskefylte 
pasientstøtteapparat i form av terapeutiske 
støttemadrasser som inneholder mikrosfærer av 
medisinsk kvalitet; medisinske bårer; medisinske 
apparater, nemlig pasientposisjonerings-, 
manipulerings- og løfteapparat for å hjelpe fysisk 
funksjonshemmede individer ved overføring fra en 
stilling til en annen; medisinske benholdersystemer 
som består av benholderpolstring, benholderstropper, 
benholderstøvler, benholderjusteringssokler, og 
justeringsklemmer for benholdere; infusjonsstativer for 
medisinsk bruk; medisinske apparater, nemlig faste, 
leddete og teleskop-armer for støtte og posisjonering 
av medisinsk utstyr, og for å forsyne medisinsk gass, 
strøm og tilveiebringe kommunikasjonsforbindelser; 
medisinske tilbehørstativer spesielt montert og tilpasset 
for bruk til medisinsk tilbehør; medisinske 
undersøkelseslamper; hodestøtter og hodestøtteputer 
til bruk i medisinsk behandling i forbindelse med 
medisinske senger; heve-, strekk- og støttesystemer for 
ekstremiteter, bestående av strekkapparat for 
medisinsk bruk og støtteapparat for allmenn medisinsk 
bruk; servanter og klosetter for medisinske pasienter og 
funksjonshemmede personer for medisinsk bruk; 
mobilitetshjelpemidler, nemlig gåstoler; medisinske 
apparater, nemlig et system for sjekk av lufttilgang som 
består av vest, luftpulsgenerator, slanger og hånd- og 
fotpedal; medisinske produkter, nemlig kirurgiske 
senger, medisinske senger og terapeutiske senger; 
sykehussenger til bruk for brannskadepasienter; 
madrasser, madrassoverlegg og motoriserte 
pasienttransportmekanismer, for transport av pasienter, 
alt solgt som en del av medisinske senger; 
reservedeler spesialtilpasset for alle de forannevnte 
varene; Holdbart medisinsk utstyr, nemlig medisinske 
benholdersystemer som består av benholderpolstring, 
benholderstropper, benholderstøvler, 
benholderjusteringssokler, og justeringsklemmer for 
benholdere; armsikringer for pasienter; polstring for 
armsikringer til pasienter; skulderstøtter til medisinsk 
bruk; skulderstøtteputer til medisinsk bruk; mobile 
stativer til medisinsk tilbehør; veggmonterte stativer til 
medisinsk tilbehør; medisinske bordadaptere i form av 
støtter til generell medisinsk bruk; kirurgibord og ben og 
topper dertil for arm-, hånd- og mindre kirurgiske 
prosedyrer; debridement-sett som består av 
medisinske dreneringsbrett, utskårne puter og støtter til 
generell medisinsk bruk; finger- og 
håndleddsstrekktilbehør, nemlig strekkstenger for 
medisinsk bruk; fingerskinner for medisinsk bruk; 
fingerdistraksjonshengere til medisinsk bruk; 
opphengssystemer for øvre ekstremiteter, bestående 
av stående støtter, strekkstenger, universalbaser og 
justeringshåndtak, alt til medisinsk bruk; skulderstøtter 
til medisinsk bruk; benstøttesystemer som består av 
støtter, stenger, stropper, puter og klemmer, alt til 
medisinsk bruk; puter for kneholdere, albueholdere og 
håndleddsholdere, alt for bruk under operasjoner; puter 
som er spesielt tilpasset operasjonsbord, bårer og 
stoler; runde hodeputer med hull i  midten til medisinsk 
bruk; armstøttesystemer som består av armbord, 
støtter, stenger, stropper, puter og klemmer, alt til 
medisinsk bruk; laterale 
pasientposisjoneringsinnretninger og 
posisjoneringsputer, nemlig medisinsk utstyr som 
brukes i kirurgi for å plassere pasientens lemmer; 
universelle medisinske tilbehørsklemmer for kirurgiske 
instrumenter; stativ, puter og stropper for plassering av 
ben, alt for kirurgisk bruk; anestesiskjermer og 
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monteringsunderlag, for bruk med kirurgiske bord; 
gjennomsiktig medisinsk pasientforheng; 
pasientfastspenningsutstyr til operasjonsbord; 
fastspenningsutstyr til armbrett på operasjonsbord; 
forlengelser til utvidelse av operasjonsbordet; stativ til 
intravenøs væske for medisinsk bruk; 
takserviceenheter spesielt tilpasset for montering av 
medisinske apparater, for mating av elektrisitet til 
medisinske apparater og for tilførsel av signaler, 
væsker og gasser til og fra medisinske apparater; 
kameraer spesielt laget for medisinske formål for 
kringkasting av ekstrakorporale detaljer om 
operasjoner; pasienttransportsystemer som består av 
pasientbårer og heiser for transport av pasienter til og 
fra, og for å løfte pasienter opp på og av 
operasjonsbord; personløftere, bårer for 
pasienttransport; spesialmøbler for medisinske formål, 
nemlig medisinsk utstyr og instrumentbord, 
posisjoneringsbord for hånd og arm; medisinsk 
operasjonsbord; deler til medisinske operasjonsbord og 
tilbehør til medisinske operasjonsbord, nemlig 
benholderstrekkinnretninger, karbonfiberelementer, 
nemlig bordplater og bordplatedeler for 
operasjonsrombord for intraoperativ 
røntgendiagnostikk; hode-, bekken-, ben- og knestøtter 
for medisinsk bruk; lamper til medisinske formål, 
spesielt for operasjonsstuer; 
pasientoverføringsapparater, nemlig bårer; vogner til 
medisinske formål, nemlig vogner til medisinske 
instrumenter og apparater; løfte- og transportutstyr for 
medisinske operasjonsbord og støtte for 
operasjonsbord; Spesialmøbler for medisinsk bruk, 
nemlig benstøtteforlengere for festing til møbler; mobile 
og stasjonære personløftere og pasientbårer, alt 
tilpasset til medisinske formål; gangstøtter for 
funksjonshemmede, nemlig krykker, spaserstokker, 
gåstoler, alt til medisinsk formål; Kirurgiske og 
medisinske instrumenter og apparater, nemlig 
termometre; Pasientovervåkningsenheter, nemlig 
overvåkere av vitale tegn, sentrale 
overvåkningsstasjoner som omfatter dataskjermer og 
nedlastbar dataprogramvare for overvåking av vitale 
tegn, og fjernovervåkingsapparater for oksygenmetning 
i blod (SPO2), kapnografi og elektrokardiografier 
(ECGS); apparater for øyeundersøkelse og -
diagnostikk, nemlig oftalmoskoper for synsscreening og 
påvisning av glaukom; diagnostiske og terapeutiske 
innretninger for øre, nemlig øreirrigasjonssystemer 
omfattende irrigasjonssprøyter som selges tomme, og 
apparater for trykk- og temperaturirrigering for å væte 
ører til medisinsk bruk; lyskilder, nemlig lyskasser for 
kirurgiske og medisinske instrumenter og medisinske 
undersøkelseslamper, og kasser, deler og tilbehør 
dertil. 

  Klasse 20   Møbler for bruk i helsetjenestefasiliteter; 
sykehussenger, ikke til brannskadepasienter; 
madrasser, madrassoverlegg, og motorisert 
pasienttransportmekanisme, for transport av pasienter, 
alt solgt som en del av sykehussenger; motoriserte 
pasientposisjoneringsmekanismer, nemlig motoriserte 
mekanismer for å endre posisjonen til en seng for å 
lette posisjonering av personer som bruker sengen, 
solgt som en del av senger som ikke er til medisinsk 
formål; kontroller og skjermmonitor for kontroll av 
sykehussenger, nemlig for styring av sengebelysning 
og pasientposisjonering, solgt som en integrert del av 
sykehussenger; systemer for å oppdage utgang fra 
sykehussenger solgt som en integrert del av 
sykehussenger; Strukturelle deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varene; vevde og ikke-vevde tekstilstoffer 
som selges som en komponent av madrasser, ikke til 
brannskadepasienter. 

  Klasse 35   Forretningsledelse av helsetjenestefasiliteter; 
virksomhetsstyring for andre, nemligLeverandører av 
helsetjenester; databehandlingstjenester; 
forretningsundersøkelsestjenester, nemlig å tilby 
analyse av pasient- og omsorgsdata i forhold til 
spesifikke fasilitetslokasjoner for forretningsformål; 
lagerstyring innen medisinsk utstyr; direkte 

detaljhandelstjenester, nemlig nettbasert detaljhandel 
med bestillingstjenester som også er tilgjengelige via 
postordre og telefon og detaljhandelstjenester ved 
direkte salgsmøter, alt innen medisinske innretninger 
og medisinsk utstyr; detaljhandel og grossisttjenester 
med medisinske innretninger og medisinsk utstyr. 

  Klasse 37   Vedlikehold og reparasjon av møbler og utstyr til 
helsetjenester, reparasjon av medisinsk utstyr, 
omproduseringstjenester i form av renovering av 
medisinsk utstyr; tekniske støttetjenester, nemlig 
tilveiebringelse av installasjons-, vedlikeholds- og 
reparasjonsrådgivning innen helsetjenestemøbler, 
helsetjenesteutstyr og medisinsk utstyr; rengjøring og 
desinfisering av medisinsk utstyr og helsetjenesteutstyr 
og helsetjenestemøbler; Konsulenttjenester innen 
medisinsk ledelse for andre, nemlig installasjon av 
maskinvare til medisinsk utstyr og datamaskinvare til 
informasjonssystemer i et operasjonsrom eller i et 
medisinsk anlegg. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig helsetjenestekurs, 
helsetjenesteseminarer og helsestjenesteworkshops. 

  Klasse 42   Helsetjenestefasilitetsdesigntjenester; design og 
installasjon av informasjonssystemer for 
helsetjenestedatanettverk og, ikke inkludert 
datamaskinvare; konsulenttjenester relatert til design 
og implementering av informasjonssystemer for 
helsetjenestedatanettverk, ikke inkludert 
datamaskinvare; tekniske støttetjenester for 
informasjonssystemer for helsetjenestedatanettverk i 
form av overvåking og feilsøking av problemer med 
helsetjenestedatainformasjonssystemer som ikke 
inkluderer datamaskinvare; Konsulenttjenester innen 
medisinsk ledelse for andre, nemlig integrering av 
datamaskininformasjonssystemer , ikke inkludert 
maskinvare, i et operasjonsrom eller medisinsk anlegg. 

  Klasse 44   Konsulenttjenester innen helsevesenet, nemlig 
konsulenttjenester innen medisinsk behandling; 
medisinske tjenester, nemlig konsultasjonstjenester 
relatert til pasienthåndtering, -behandling og -
overvåking; utleie av medisinsk utstyr; 
Konsulenttjenester innen medisinsk ledelse for andre, 
nemlig integrering av medisinsk utstyr i et 
operasjonsrom eller et medisinsk anlegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307080 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201910076 
(220) Inndato: 2019.07.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hill-Rom Services, Inc., 1069 State Route 46 E, 
IN47006 BATESVILLE, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare for helsetjenester; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for bruk i 
kommunikasjon av informasjon relatert til pasienter, 
ansatte og utstyr; nedlastbar dataprogramvare for 
helsetjenester for bruk i innsamling og visning av 
pasientrelatert kritisk vei-informasjon på sanntidsbasis; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk i helsetjenester 
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for å samle inn, systematisere, lagre, analysere, vise 
og distribuere data om pasienter- og pasientsenger ved 
hjelp av et datanettverk på et helsestasjonsanlegg; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk i helsetjenester 
for å overvåke og vise pasientstatus og 
pasientplassering; nedlastbar dataprogramvare for å 
overvåke data fra pasientinstitusjoner og pasientsenger 
og gi advarsler basert på disse; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for håndtering og 
overvåking av pasienthelsedata; nedlastbar 
dataprogramvare for helsetjenester for kommunikasjon 
og utveksling av informasjon blant helsepersonell; 
nedlastbar dataprogramvare for helsetjenester for 
innsamling, redigering, organisering, endring, 
systematisering, overføring, lagring og deling av data 
og informasjon; datainnsamlingssystemer som består 
av datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
innsamling av data for helsetjenester; helsevesenets 
kommunikasjons- og lokasjonssystemer som består av 
pasientposisjon og pasientens fysiske tilstandssensorer 
og inndataenheter for datamaskiner; operasjonsstatus 
for pasientseng og posisjonssensorer for pasientsenger 
og inndataenheter for datamaskiner, og nedlastbar 
dataprogramvare for å overvåke data om pasient og 
pasientsenger og utgi varsler basert på dette; 
veggmonterte elektrisitets- og gassdistribusjonsenheter 
som hovedsakelig består av stikkontakter, gassuttak og 
telekommunikasjonsuttak for bruk i tilførsel av 
medisinske gasser og elektrisitet til pasientrom i 
helsetjenestefasiliteter; erstatningsdeler spesialtilpasset 
for alle de foregående varene; Elektriske og 
elektroniske fjernkontroller for operasjonsbord inkludert 
sending og mottaksapparat, manuelt koblingsapparat 
og kontrollpaneler; Elektriske apparater og 
instrumenter, nemlig dataskjermer, 
datamaskinovervåkingsnettverk inneholdende 
datamaskinvare og nedlastbar programvare for 
overvåking og analyse av vitale tegn, fastkoblede og 
trådløse kommunikasjonssystemer omfattende 
elektriske ledninger, tilgangsporter, transceivere, 
antenner, modemer og datamaskinvare, og 
reservedeler til disse; optiske fiberbunter og 
krafttransformatorer for forsterkning for bruk i kirurgisk 
og medisinsk felt. 

  Klasse 10   Terapeutiske trykkreduksjonsmadrasser for pasienter 
og terapeutiske trykkreduksjonsovermadrasser til 
pasienter for medisinske formål; væskefylte 
pasientstøtteapparat i form av terapeutiske 
støttemadrasser som inneholder mikrosfærer av 
medisinsk kvalitet; medisinske bårer; medisinske 
apparater, nemlig pasientposisjonerings-, 
manipulerings- og løfteapparat for å hjelpe fysisk 
funksjonshemmede individer ved overføring fra en 
stilling til en annen; medisinske benholdersystemer 
som består av benholderpolstring, benholderstropper, 
benholderstøvler, benholderjusteringssokler, og 
justeringsklemmer for benholdere; infusjonsstativer for 
medisinsk bruk; medisinske apparater, nemlig faste, 
leddete og teleskop-armer for støtte og posisjonering 
av medisinsk utstyr, og for å forsyne medisinsk gass, 
strøm og tilveiebringe kommunikasjonsforbindelser; 
medisinske tilbehørstativer spesielt montert og tilpasset 
for bruk til medisinsk tilbehør; medisinske 
undersøkelseslamper; hodestøtter og hodestøtteputer 
til bruk i medisinsk behandling i forbindelse med 
medisinske senger; heve-, strekk- og støttesystemer for 
ekstremiteter, bestående av strekkapparat for 
medisinsk bruk og støtteapparat for allmenn medisinsk 
bruk; servanter og klosetter for medisinske pasienter og 
funksjonshemmede personer for medisinsk bruk; 
mobilitetshjelpemidler, nemlig gåstoler; medisinske 
apparater, nemlig et system for sjekk av lufttilgang som 
består av vest, luftpulsgenerator, slanger og hånd- og 
fotpedal; medisinske produkter, nemlig kirurgiske 
senger, medisinske senger og terapeutiske senger; 
sykehussenger til bruk for brannskadepasienter; 
madrasser, madrassoverlegg og motoriserte 
pasienttransportmekanismer, for transport av pasienter, 
alt solgt som en del av medisinske senger; 

reservedeler spesialtilpasset for alle de forannevnte 
varene; Holdbart medisinsk utstyr, nemlig medisinske 
benholdersystemer som består av benholderpolstring, 
benholderstropper, benholderstøvler, 
benholderjusteringssokler, og justeringsklemmer for 
benholdere; armsikringer for pasienter; polstring for 
armsikringer til pasienter; skulderstøtter til medisinsk 
bruk; skulderstøtteputer til medisinsk bruk; mobile 
stativer til medisinsk tilbehør; veggmonterte stativer til 
medisinsk tilbehør; medisinske bordadaptere i form av 
støtter til generell medisinsk bruk; kirurgibord og ben og 
topper dertil for arm-, hånd- og mindre kirurgiske 
prosedyrer; debridement-sett som består av 
medisinske dreneringsbrett, utskårne puter og støtter til 
generell medisinsk bruk; finger- og 
håndleddsstrekktilbehør, nemlig strekkstenger for 
medisinsk bruk; fingerskinner for medisinsk bruk; 
fingerdistraksjonshengere til medisinsk bruk; 
opphengssystemer for øvre ekstremiteter, bestående 
av stående støtter, strekkstenger, universalbaser og 
justeringshåndtak, alt til medisinsk bruk; skulderstøtter 
til medisinsk bruk; benstøttesystemer som består av 
støtter, stenger, stropper, puter og klemmer, alt til 
medisinsk bruk; puter for kneholdere, albueholdere og 
håndleddsholdere, alt for bruk under operasjoner; puter 
som er spesielt tilpasset operasjonsbord, bårer og 
stoler; runde hodeputer med hull i  midten til medisinsk 
bruk; armstøttesystemer som består av armbord, 
støtter, stenger, stropper, puter og klemmer, alt til 
medisinsk bruk; laterale 
pasientposisjoneringsinnretninger og 
posisjoneringsputer, nemlig medisinsk utstyr som 
brukes i kirurgi for å plassere pasientens lemmer; 
universelle medisinske tilbehørsklemmer for kirurgiske 
instrumenter; stativ, puter og stropper for plassering av 
ben, alt for kirurgisk bruk; anestesiskjermer og 
monteringsunderlag, for bruk med kirurgiske bord; 
gjennomsiktig medisinsk pasientforheng; 
pasientfastspenningsutstyr til operasjonsbord; 
fastspenningsutstyr til armbrett på operasjonsbord; 
forlengelser til utvidelse av operasjonsbordet; stativ til 
intravenøs væske for medisinsk bruk; 
takserviceenheter spesielt tilpasset for montering av 
medisinske apparater, for mating av elektrisitet til 
medisinske apparater og for tilførsel av signaler, 
væsker og gasser til og fra medisinske apparater; 
kameraer spesielt laget for medisinske formål for 
kringkasting av ekstrakorporale detaljer om 
operasjoner; pasienttransportsystemer som består av 
pasientbårer og heiser for transport av pasienter til og 
fra, og for å løfte pasienter opp på og av 
operasjonsbord; personløftere, bårer for 
pasienttransport; spesialmøbler for medisinske formål, 
nemlig medisinsk utstyr og instrumentbord, 
posisjoneringsbord for hånd og arm; medisinsk 
operasjonsbord; deler til medisinske operasjonsbord og 
tilbehør til medisinske operasjonsbord, nemlig 
benholderstrekkinnretninger, karbonfiberelementer, 
nemlig bordplater og bordplatedeler for 
operasjonsrombord for intraoperativ 
røntgendiagnostikk; hode-, bekken-, ben- og knestøtter 
for medisinsk bruk; lamper til medisinske formål, 
spesielt for operasjonsstuer; 
pasientoverføringsapparater, nemlig bårer; vogner til 
medisinske formål, nemlig vogner til medisinske 
instrumenter og apparater; løfte- og transportutstyr for 
medisinske operasjonsbord og støtte for 
operasjonsbord; Spesialmøbler for medisinsk bruk, 
nemlig benstøtteforlengere for festing til møbler; mobile 
og stasjonære personløftere og pasientbårer, alt 
tilpasset til medisinske formål; gangstøtter for 
funksjonshemmede, nemlig krykker, spaserstokker, 
gåstoler, alt til medisinsk formål; Kirurgiske og 
medisinske instrumenter og apparater, nemlig 
termometre; Pasientovervåkningsenheter, nemlig 
overvåkere av vitale tegn, sentrale 
overvåkningsstasjoner som omfatter dataskjermer og 
nedlastbar dataprogramvare for overvåking av vitale 
tegn, og fjernovervåkingsapparater for oksygenmetning 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

15 
 

i blod (SPO2), kapnografi og elektrokardiografier 
(ECGS); apparater for øyeundersøkelse og -
diagnostikk, nemlig oftalmoskoper for synsscreening og 
påvisning av glaukom; diagnostiske og terapeutiske 
innretninger for øre, nemlig øreirrigasjonssystemer 
omfattende irrigasjonssprøyter som selges tomme, og 
apparater for trykk- og temperaturirrigering for å væte 
ører til medisinsk bruk; lyskilder, nemlig lyskasser for 
kirurgiske og medisinske instrumenter og medisinske 
undersøkelseslamper, og kasser, deler og tilbehør 
dertil. 

  Klasse 20   Møbler for bruk i helsetjenestefasiliteter; 
sykehussenger, ikke til brannskadepasienter; 
madrasser, madrassoverlegg, og motorisert 
pasienttransportmekanisme, for transport av pasienter, 
alt solgt som en del av sykehussenger; motoriserte 
pasientposisjoneringsmekanismer, nemlig motoriserte 
mekanismer for å endre posisjonen til en seng for å 
lette posisjonering av personer som bruker sengen, 
solgt som en del av senger som ikke er til medisinsk 
formål; kontroller og skjermmonitor for kontroll av 
sykehussenger, nemlig for styring av sengebelysning 
og pasientposisjonering, solgt som en integrert del av 
sykehussenger; systemer for å oppdage utgang fra 
sykehussenger solgt som en integrert del av 
sykehussenger; Strukturelle deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varene; vevde og ikke-vevde tekstilstoffer 
som selges som en komponent av madrasser, ikke til 
brannskadepasienter. 

  Klasse 35   Forretningsledelse av helsetjenestefasiliteter; 
virksomhetsstyring for andre, nemligLeverandører av 
helsetjenester; databehandlingstjenester; 
forretningsundersøkelsestjenester, nemlig å tilby 
analyse av pasient- og omsorgsdata i forhold til 
spesifikke fasilitetslokasjoner for forretningsformål; 
lagerstyring innen medisinsk utstyr; direkte 
detaljhandelstjenester, nemlig nettbasert detaljhandel 
med bestillingstjenester som også er tilgjengelige via 
postordre og telefon og detaljhandelstjenester ved 
direkte salgsmøter, alt innen medisinske innretninger 
og medisinsk utstyr; detaljhandel og grossisttjenester 
med medisinske innretninger og medisinsk utstyr. 

  Klasse 37   Vedlikehold og reparasjon av møbler og utstyr til 
helsetjenester, reparasjon av medisinsk utstyr, 
omproduseringstjenester i form av renovering av 
medisinsk utstyr; tekniske støttetjenester, nemlig 
tilveiebringelse av installasjons-, vedlikeholds- og 
reparasjonsrådgivning innen helsetjenestemøbler, 
helsetjenesteutstyr og medisinsk utstyr; rengjøring og 
desinfisering av medisinsk utstyr og helsetjenesteutstyr 
og helsetjenestemøbler; Konsulenttjenester innen 
medisinsk ledelse for andre, nemlig installasjon av 
maskinvare til medisinsk utstyr og datamaskinvare til 
informasjonssystemer i et operasjonsrom eller i et 
medisinsk anlegg. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig helsetjenestekurs, 
helsetjenesteseminarer og helsestjenesteworkshops. 

  Klasse 42   Helsetjenestefasilitetsdesigntjenester; design og 
installasjon av informasjonssystemer for 
helsetjenestedatanettverk og, ikke inkludert 
datamaskinvare; konsulenttjenester relatert til design 
og implementering av informasjonssystemer for 
helsetjenestedatanettverk, ikke inkludert 
datamaskinvare; tekniske støttetjenester for 
informasjonssystemer for helsetjenestedatanettverk i 
form av overvåking og feilsøking av problemer med 
helsetjenestedatainformasjonssystemer som ikke 
inkluderer datamaskinvare; Konsulenttjenester innen 
medisinsk ledelse for andre, nemlig integrering av 
datamaskininformasjonssystemer , ikke inkludert 
maskinvare, i et operasjonsrom eller medisinsk anlegg. 

  Klasse 44   Konsulenttjenester innen helsevesenet, nemlig 
konsulenttjenester innen medisinsk behandling; 
medisinske tjenester, nemlig konsultasjonstjenester 
relatert til pasienthåndtering, -behandling og -
overvåking; utleie av medisinsk utstyr; 
Konsulenttjenester innen medisinsk ledelse for andre, 
nemlig integrering av medisinsk utstyr i et 
operasjonsrom eller et medisinsk anlegg. 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 307082 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201910308 
(220) Inndato: 2019.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALTAMEDICS GmbH, Josef-Lammerting-Allee 16, 
50933 COLOGNE, Tyskland 

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

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

  Klasse 5   Reseptbelagte medisiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307083 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201910083 
(220) Inndato: 2019.07.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Shiseido Americas Corporation, 301 Route 17 North, 
10th Floor, NJ07070 RUTHERFORD, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk, kosmetiske preparater og ikke-medisinske 
hudpleiepreparater; pudder for makeup; sminkepudder; 
ikke-medisinske hudkremer; ikke-medisinerte 
leppepleiepreparater; liplinere; leppeglanser; leppestift; 
øyesminke; consealere til øynene; eyeliner; 
øyenskygge; øyesminkefjerner; solpudder; rouge og 
blushere; foundation; makeup-primer; maskara; 
rensemidler for kosmetiske koster; sminkesett 
bestående av ansiktspudder og sminkekoster solgt som 
en enhet; sminkesett bestående av øyepudder og 
sminkekoster solgt som en enhet; kosmetiske puddere 
for hud og øyne. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307084 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201904646 
(220) Inndato: 2019.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rolf Harry Persson, Västra Varvsgatan 22 C, 97236 
LULEÅ, Sverige 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; Luftputefartøyer; 

Kollisjonsputer [for biler]; Karosserier for automobiler; 
Kjettinger for automobiler; Snøkjettinger; Snøkjettinger; 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

16 
 

Chassiser for automobiler; Akseltapper; Karosserier; 
Bremsebånd for kjøretøyer; Bremsedeler for kjøretøyer; 
Boggier for jernbanevogner; Bremsesko for kjøretøyer; 
Bremseskiver for kjøretøy; Bremser for kjøretøyer; 
Ammunisjonsvogner; Kabiner til transportinstallasjoner 
ved hjelp av kabler; Kjerrer; Dører for kjøretøyer; Biler; 
Fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; Drivkjeder for 
landkjøretøyer; Frihjul for landkjøretøyer; Girkasser for 
landkjøretøyer; Propellmekanismer for landkjøretøyer; 
Reduksjonsgir for landkjøretøyer; Elektriske motorer for 
landkjøretøyer; Spoilere for biler; Fjernstyrte biler 
[andre enn leker]; Sidevogner; Strammere for hjuleker; 
Sportsbiler; Vanningsmaskiner [kjøretøyer]; Ratt for 
kjøretøyer; Støtdempere for kjøretøyer; Traktorer; 
Tilhengerfester for kjøretøyer; Trikkevogner; Tilhengere 
[kjøretøy]; Drivkjettinger for landkjøretøyer; Drivaksler 
for landkjøretøyer; Drivmekanismer for landkjøretøyer; 
Trehjulssykler; Understell for vogner; Varebiler; Hjul for 
kjøretøyer; Bunnrammer for kjøretøyer; Støtfangere for 
kjøretøyer; Stigbrett for kjøretøyer; Hjuleker for 
kjøretøyer; Opphengningsfjærer for kjøretøyer; Seter 
for kjøretøyer; Overtrekk for biler [formet]; Elektriske 
kjøretøyer; Befordringsmidler for bruk på land, i luft, på 
vann eller på skinner; Glassruter for kjøretøyer; Gir 
[drivverk] for landkjøretøyer; Motorpansere for 
kjøretøyer; Kalesjer for kjøretøyer; Jetmotorer for 
landkjøretøyer; Signalhorn for kjøretøyer; Busser; 
Turistbusser. 

  Klasse 40   Tilpasset produksjon av motorvogner. 
  Klasse 42   Teknisk kjøretøykontroll; Materialtesting; Oppmåling; 

Byplanlegging; Forskning i forbindelse med miljøvern; 
Forskning og utvikling av nye produkter [for 
tredjemann]; Mekanisk forskning; Tegning 
[industridesign]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307085 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(300) Søknadsprioritet 2018.11.26, US, 88204919 
(210) Søknadsnr.: 201905330 
(220) Inndato: 2019.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvare spesielt designet for forenkling av 
levering av skybehandlings- og beregningstjenster, 
herunder halvledere, datachips, integrerte kretser, 
sentralenheter; elektroniske krester og 
mikroprosessorer; datachips; datasentralenheter; 
kretskort; elektroniske kretskort; integrerte 
kretsmoduler; dataprogramvare for bruk til styring av 
halvledere, datachips og sentralenheter; 
dataprogamvare- og datamaskinvareutviklingsverktøy; 
datafirmvare og dataprogramvare for bruk til styring av 
halvledere, datachips og sentralenheter; 
datamaskinvare og dataprogramvare for bruk til 
avansert skybehandling og -beregning; 
dataprogramvare designet for å fungere sammen med 
datachips, sentralenheter og mikroprosessorer. 

  Klasse 40   Tilpasset produksjon av datamaskinvare, inkludert 
halvledere, datachips, integrerte kretser og 
sentralenheter; produksjon av elektriske og 
elektroniske komponenter nemlig halvledere, 
datachips, integrerte kretser, sentralenheter, 
elektroniske kretser og mikroprosessorer, for andre. 

  Klasse 42   Ingeniørtjenster for datamaskinvare; design av 
halvledere, integrerte kretser, datachips og 

sentralenheter for andre; skybehandlings- og 
beregningsdataprogramvare for bruk til styring og 
kjøring av datamaskinvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307086 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201906581 
(220) Inndato: 2019.05.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NILU STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR 
LUFTFORSKNING, Postboks 100, 2027 KJELLER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 LEOGRIFF AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, optiske, veiings-, målings-, 
signalerings-, detekterings-, testings-, 
kontrolleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; dataprogrammer ; 
kalkulatorer; datamaskiner og dataperiferiutstyr; 
Analyseapparater; digitale indikatorer; 
inspeksjonsapparater og -instrumenter;  analysatorer; 
apparater og instrumenter for fysiske og kjemiske 
analyser; Spektroskoper; spektrometre; spektrografer; 
prøverør;  prøveglass; prøvingsapparater for 
laboratorieanalyser; teip for samling av kjemikalier. 

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

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; laboratorietjenester; 
Laboratorietesttjenester; Rådgivning i forbindelse med 
laboratorietesting; fysiske og kjemiske analyser; 
Rådgivning i forbindelse med bruk av apparater og 
instrumenter for fysiske og kjemiske analyser;   
Materialtesting; Materialanalyser; Utvikling av måle- og 
testmetoder; Datastyrte testtjenester; Miljøtesting og 
miljøinspeksjoner; testing- og analysetjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307087 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909054 
(220) Inndato: 2019.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Postboks 13,  
Skøyen, 0212 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Fruktbasert snacks; grønnsaksbasert snacks; 
nøttebasert snacks; snacksblandinger som består av 
bearbeidet frukt, bearbeidede nøtter eller rosiner; 
nøttebaserte stenger og barer; preparerte nøtter. 

  Klasse 30   Sjokolade og sjokoladeprodukter; sjokoladeovertrukne 
nøtter; godterier; søtsaker; gelégodteri; karameller; 
lakris; sukkertøy; drops; pastiller; bakverk og 
konfektyrer; kjeks; iskrem, sorbet  og annen spiseis. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307088 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201910554 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jane Kønig A/S, Gothersgade 54, 1123 KØBENHAVN 
K, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Edelmetaller og legeringer av edelmetaller; smykker, 
edelstener og halvedelstener; klokker [ur] og 
kronometriske instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307089 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201914678 
(220) Inndato: 2019.11.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AKSETH AUTO AS, Steinsvegen 41, 7863 
OVERHALLA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Bilpleie produkter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307090 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201817273 
(220) Inndato: 2018.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Lindex, Boks 233, 40123 GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær, skotøy, hodeplagg; undertøy; strømper; 

strømpebukser; stay-ups; skjerf; belter (bekledning); 
ytterklær: jakker; regnjakker; ingen av de forannevnte 
varer tilvirket av denim. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307091 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909727 
(220) Inndato: 2019.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADVENTURE-BOOKING NORWAY AS, Brobekkveien 
31 A, 0598 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Flatbunnede robåter; robåter; aerodynamisk 

ytterkledning for kjøretøy. 
  Klasse 25   Sko; seilsko; sportssko; stranddresser. 
  Klasse 39   Utleie av robåter; utleie, bestilling og tilveiebringelse 

av robåter, motorbåter, seilfartøy og kanoer; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av skip, robåter, 
motorbåter, seilskip og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, 
seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307092 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909402 
(220) Inndato: 2019.07.09 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ETERNI NORGE AS, Postboks 430, Sentrum, 5805 
BERGEN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Rådgivning for forretningsledelse; 
personellrekruttering; bemannings- og 
rekrutteringstjenester; vikarformidling; 
rådgivningstjenester vedrørende ansettelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307093 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201908798 
(220) Inndato: 2019.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, 471-8571 
TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307094 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909417 
(220) Inndato: 2019.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HANTING NORDIC AS, Peter Møllers vei 2A, 0585 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk; 
næringsmidler for spedbarn; baby- og barnemat; 
kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd for barn i form 
av omega-3, vitaminer, proteiner, kalsium; 
melkeerstatninger; melkepulver; tørrmelk. 

  Klasse 29   Mellommåltider, hovedsakelig laget av kylling, fisk, 
kjøtt, fjærkre, vilt, kokte grønnsaker og/eller frukt. 

  Klasse 30   Mellommåltider, hovedsakelig laget av korn, pasta, 
mel eller ris; kjeks, herunder for barn. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307095 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909111 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, WI53403-
2236 RACINE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rom- eller atmosfæreparfyme; eteriske oljer for 
atmosfæren; luftforfriskningspreparater; luft-
parfymeringspreparater; potpurri; røkelse. 

  Klasse 4   Stearinlys; duftlys. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 307096 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201915668 
(220) Inndato: 2019.11.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NEW META AS, c/o Steffen Willumsen Bogstadveien 
7B, 0355 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker og dyr. 
  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware); dataperiferiutstyr og 

tilbehør; musematter; datatastaturer; headset. 
  Klasse 18   Kofferter; bager. 
  Klasse 25   Klær; klær, fottøy, hodeplagg; klær, skotøy, 

hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307097 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201909738 
(220) Inndato: 2019.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue, 
KS66603 TOPEKA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Veterinærkontrollerte dietetiske næringsmidler for 
kjæledyr 

  Klasse 31   Næringsmidler for kjæledyr 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307098 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201915645 
(220) Inndato: 2019.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KORSVIK INVEST AS, Korsvikgrenda 15, 4638 
KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Pennaler. 
  Klasse 18   Skolesekker. 
  Klasse 21   Matbokser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307099 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(210) Søknadsnr.: 201915016 
(220) Inndato: 2019.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FAGERHAUG MASKIN AS, Liakollveien 16, 8534 
LILAND, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Gravemaskiner. 
  Klasse 44   Skogbrukstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307100 
(151) Reg.dato.: 2019.12.01 
(210) Søknadsnr.: 201910566 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, CA90245 EL 
SEGUNDO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307101 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201905357 
(220) Inndato: 2019.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Growth Market NGM AB, Mäster Samuelsgatan 
42, 11157 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; finansielle meglingstjenester; 
børsmeglingstjenester; elektroniske børstjenester; 
børsnoteringer; børsnoteringstjenester og finansielle 
tjenester for handelsplasser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307102 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201908497 
(220) Inndato: 2019.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 B&C International B.V., Ampèrestraat 11, 8071 PH 
NUNSPEET, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Solskjermer, persienner, sjalusier og markiser av 
metal for utendørs bruk; rulleporter, rullegardiner og 
skyvedører og –porter av metall; foldevegger av metall 
til bygging; metallstrukturer for beskyttelse mot sol, 
regn og for isolering mot varme og kulde; 
festematerialer av metall. 

  Klasse 19   Solskjermer, persienner, sjalusier og markiser, ikke av 
metall for utendørs bruk; rulleporter, rullegardiner og 
skyvedører og –porter, ikke av metall; foldevegger, ikke 
av metall til bygging. 

  Klasse 20   Persienner for innendørs bruk; festematerialer, ikke av 
metal; gardinringer, -kroker, -ringer, -skinner, -trinser, -
stenger, -holdere og sidebånd; gardiner, inkludert 
blendingsgardiner, rullegardiner, lystette rullegardiner, 
liftgardiner, panelgardiner og plisségardiner, alle av 
papir eller papp. 

  Klasse 24   Gardiner, inkludert blendingsgardiner, rullegardiner, 
lystette rullegardiner, liftgardiner, panelgardiner og 
plisségardiner, alle av tekstil eller plast; persienner for 
innendørs bruk av tekstil eller plast. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307103 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201915957 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KARI HELENA SKOGSEID, TÅRNPLASSEN 3, 5012 
BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering og utførelse av konferanser, kongresser, 

konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, 
opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; 
personlig utviklingsopplæring; undervisning innen 
musikk. 

  Klasse 44   Alternativ medisintjenester. 
  Klasse 45   Rådgivningstjenester for personlig vekst og 

motivasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307104 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201903168 
(220) Inndato: 2019.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DNB LIVFORSIKRING AS, Postboks 7500, 5020 
BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Forretningsmessig drift av kjøpesentre; rådgivning om 

reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og 
om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved 
ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre 
og varehus; administrasjon og forretningsmessig drift 
av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; salg av 
apotekervarer, såper, parfymevarer, eteriske oljer, 
kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, hud- og 
hårpleieprodukter, helsekostprodukter, bøker, 
papirvarer, kontorartikler, skrivemateriell, instruksjons- 
og undervisningsmateriell, matvarer, drikkevarer, 
belysningsprodukter, lys, husholdnings- og 
kjøkkenredskaper samt -beholdere, møbler, 
tekstilvarer, sengetepper, bordduker, klær, fottøy, 
hodeplagg, vesker, bager, paraplyer, portemoneer, 
sjokolade, konfekt, tobakksvarer, sports- og 
fritidsartikler, spill og leketøy, teleprodukter, 
dataprodukter, hvitevarer, juvelervarer, smykker, edle 
stener, gull- og sølvvarer, ur og kronometriske 
instrumenter, optiske artikler.  

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom, butikklokaler, 
spisesteder og andre lokaler i stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus; utleie av butikklokaler, 
spisesteder og andre lokaler i stormarkeder, 
kjøpesentre og varehus. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307105 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2018.11.16, US, 88/196,302 
(210) Søknadsnr.: 201906305 
(220) Inndato: 2019.05.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTERNATIONAL 
CHECKERBOARD DAY 

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

 Vans, Inc., 1588 South Coast Drive, CA92626 COSTA 
MESA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Promotering av veldedighetstjenester for andre, 
nemlig tilveiebringe informasjon til enkeltpersoner om 
ulike veldedighetsorganisasjoner for donasjonsformål til 
veldedige organisasjoner.  

  Klasse 36   Organisering av pengeinnsamlinger; 
veldedighetsinnsamlinger; innsamling til veldedighet i 
form av underholdningsarrangementer; innsamling av 
veldedige donasjoner og innsamling til veldedighet, for 
andre; informasjonstjenester relatert til 
veldedighetsinnsamlinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307106 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2018.10.01, CA, 1923019 
(210) Søknadsnr.: 201904896 
(220) Inndato: 2019.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Yodify Holdings, Inc., 3364 – 114 Avenue S.E., T2Z 
3V6 CALGARY, ALBERTA, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare for mobile enheter for bruk i e-handel og 
detaljhandelsindustrien som tillater brukere å utføre 
oppgaver innen bedriftsadministrasjon via et globalt 
datanettverk, nemlig databaseadministrasjon, salgs- og 
kundeoppfølging og varebeholdningsadministrasjon; 
programvare for mobile enheter for bruk i e-handel og 
detaljhandelsindustrien, nemlig programvare for POS 
(point of sale) transaksjoner; programvare for 

programmeringsgrensesnitt (API) som gir utviklere 
muligheten til å bygge programvareapplikasjoner for 
bruk i detaljhandels- og e-handelsindustrien; 
maskinvare og programvare for utførelse og 
prosessering av betalingstransaksjoner og 
brukerautentisering i forbindelse med kredittkort, 
debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort og andre 
betalingsformer; programvare for e-handel som tillater 
brukere å utføre elektroniske bedriftstransaksjoner via 
et globalt datanettverk. 

  Klasse 35   Promotere andres varer og tjenester via data- og 
kommunikasjonsnettverk på nett; tjenester innen 
nettverksbygging på nett i form av en nettside som 
tillater registrerte brukere å dele informasjon angående 
deres varer og tjenester, og opprette kommunikasjon 
og samarbeid blant og mellom seg; bedriftstjenester, 
nemlig analyse og rapportering av oppfyllelsesdata 
innen e-handel; tilveiebringe en nettportal for 
ansettelsesinformasjon innen feltene rekruttering, 
karriere, jobbressurser og annonser; promotere andres 
varer og tjenester i form av et poengoppsamlings- og 
fordelsprogram med et poengsystem som brukes til 
rabatter på fremtidige kjøp av disse varene og 
tjenestene eller uttak av monetær verdi. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; kreditt- og lånetjenester; 
pengeforskuddstjenester; tilveiebringe elektronisk 
prosessering av kredittkortoverføringer og elektroniske 
betalinger via et globalt datanettverk; tilrettelegging av 
lån; lånefinansiering; fondsinvesteringer. 

  Klasse 38   Tilveiebringe et internettforum for individer og bedrifter 
for å presentere, stille ut, demonstrere, promotere og 
utveksle nye og innovative ideer, produkter og 
tjenester. 

  Klasse 39   Pakketransporttjenester; transporttjenester, nemlig 
godstransport i form av tog, lufttransport og vogntog; 
salgsvarepakking; pakking av artikler for transport; 
oppfølging og sporing av pakker i transitt; 
leveransekjedelogistikk og reverserte logistikktjenester 
bestående av varelagring for andre, via luft, tog, skip 
eller vogntog; depot- og lagertjenester. 

  Klasse 41   Pedagogiske-, trenings- og supporttjenester i feltene 
driftet e-handel og elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; 
pedagogiske-, trenings- tjenester; pedagogiske 
tjenester, nemlig internettbaserte videoer inneholdende 
undervisning, undervisningstimer, forelesninger, 
øvelser i et stort utvalg emner og fag, som matematikk, 
realfag, humaniora og økonomifag; nettbaserte og 
nedlastbare pedagogiske kurs og pedagogisk 
kursmateriale i et stort utvalg av førskole-, grunnskole- 
og videregående disipliner, samt bachelor-, master- og 
doktorgradsdisipliner tilveiebrakt via en internettside. 

  Klasse 42   Hosting av internettsider; en internettbasert tjeneste 
som tillater brukere å starte hostede e-handel-baserte 
butikker for å selge sine varer og tjenester på nett; En 
internettbasert som tillater generering av en unik URL-
adresse til en nettbutikk og muligheten for brukere å 
administrere innhold og varebeholdning til deres 
nettbutikk; design, oppstart, hosting og vedlikehold av 
internettsider for tredjeparter; programvare som en 
tjeneste (SAAS) inneholdende programvare for bruk 
innen e-handel og detaljvareindustrien som tillater 
brukere å utføre elektroniske finanstransaksjoner via et 
globalt datanettverk; programvare som en tjeneste 
(SAAS) inneholdende programvare for bruk i 
databaseadministrasjon, salgs- og kundeoppfølging og 
administrering, og varebeholdningsadministrasjon for 
detaljvareindustrien; tjenester for detaljvareforretninger 
på internett inneholdende programvare for bruk innen 
detaljvare- og e-handelsindustrien; tilveiebringe en 
interaktiv nettside inneholdende som gir brukere 
muligheten til å skrive inn, få tilgang til, spore, 
administrere, overvåke og generere informasjon og 
rapporter angående sin varebeholdning; datatjenester, 
nemlig oppstart av et nettsamfunn for registrerte 
brukere for å delta i diskusjoner, motta tilbakemeldinger 
fra likesinnede og delta i finansbasert nettverksbygging; 
design av internettsider; rådgivning innen design av 
internettsider; utvikling av internettsider for andre; 
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supporttjenester i feltene oppstart, design, utvikling, 
bruk og applikasjon av dataprogrammer innen e-
handel, og programvare- og elektronisk 
dataprosessering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307107 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201908520 
(220) Inndato: 2019.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STATENS VEGVESEN, Postboks 8142 Dep, 0033 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for behandling av elektroniske betalinger; 
dataprogramvare, fastvare og maskinvare; 
signaloverføringsapparater; elektroniske navigasjons-, 
sporings- og posisjoneringsapparater og instrumenter; 
datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få 
tilgang til motorvogn- og førerkortregisteret.  

  Klasse 35   Oppdatering og vedlikehold av informasjon i registre; 
innsamling av informasjon til databaser; 
systematisering av informasjon til databaser; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; overføring av informasjon og 
data via datanettverk, nettbaserte tjenester og internett. 

  Klasse 39   Informasjonstjenester i forbindelse med motorvogn- 
og førerkortregisteret. 

  Klasse 42   Elektronisk datalagring; teknisk kjøretøy kontroll; 
utvikling av systemer for databehandling; 
fjernovervåkning av datasystemer; analysering av 
datasystemer; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage sammenbrudd, uberettiget tilgang eller 
datainnbrudd; testing, analyse og overvåking av 
systemalgoritmer for generering og behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utleie av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307108 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201915683 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS, Postboks 76, 
1378 NESBRU, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Akselerasjonssensorer; bevegelsessensorer; 

vibrasjonssensorer; vibrasjonssensorer for installasjon i 
vindmøllehus; elektroniske bevegelsessensorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307109 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201914273 
(220) Inndato: 2019.10.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JACKON AS, Postboks 1410, 1602 FREDRIKSTAD, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
overgangslister og kantlister av metall; overgangslister 
og kantlister av aluminium; skruer av metall og skruer 
hovedsakelig av metall; deler og tilbehør til forannevnte 
varer.  

  Klasse 17   Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; 
isolasjonsmaterialer mot fuktighet i bygninger; 
isolasjonsmaterialer i form av grunnmursplater som 
både isolerer og drenerer; isolasjonsmaterialer av 
polyetylen, herunder høy densitets polyetylen (HDPE); 
deler og tilbehør til forannevnte varer. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; bygningsplater, 
ikke av metall; bygningsmaterialer mot fuktighet i 
bygninger; bygningsmaterialer (ikke av metall), nemlig 
grunnmursplater for bruk til fuktsikring og drenering; 
bygningsmaterialer i form av grunnmursplater som 
både isolerer og drenerer; grunnmursplater av 
polyetylen, herunder høy densitets polyetylen (HDPE); 
overgangslister og kantlister, ikke av metall; deler og 
tilbehør til forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307110 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201915326 
(220) Inndato: 2019.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sweop AB, Box 196, 57322 TRANÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 
SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler; speil; stoler [seter]; sittemøbler; bord [møbel]; 

skrivebord; lesepulter; beholdere, ikke av metall, for 
lagring eller transport; skap; hyller for lagring; knagger 
for klær, ikke av metall; utstillingshyller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307111 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.31, US, 88454554 
(210) Søknadsnr.: 201914745 
(220) Inndato: 2019.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw Mill 
River Road, NY10591 TARRYTOWN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for binding til intracellulære 
og ekstracellulære målmolekyler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307112 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201915061 
(220) Inndato: 2019.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TANNLEGE ROBERTO PLASCENCIA, Thereses gate 
51A, 0354 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Tannpuss; géle for bleking av tenner. 
  Klasse 10   Kunstige tenner; stifter for kunstige tenner; kroner for 

tenner; tannproteser i form av innlegg; tannproteser; 
tannkroner; tannavtrykkskinner; tannbroer; dentale 
proteser i form av innlegg; tannbeskyttere for dental 
bruk. 

  Klasse 44   Tannlegebehandling; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med tannbehandling; tannklinikktjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307113 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201909121 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY 
AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Kakao; kakaodrikker og sjokoladedrikker og pulver til 
slike drikker; sjokolade, ikke-medisinske konfektyrer, 
særlig laget av sjokolade og sukker, konfektyrer; kjeks, 
kaker, bakverk, ostekaker, bakte produkter og deig; 
preparater laget av kornblanding; spiselig is, særlig 
iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; 
avkjølte konfektyrer og desserter; sjokoladepålegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307114 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201907529 
(220) Inndato: 2019.05.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AUSTMO AUDIO, Henningvegen 1144, 7711 
STEINKJER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg av promoteringseffekter, nemlig posterplakater, 

truser, hettegensere, t-skjorter, buttons, klistremerker, 
ballonger, bannere, back-drop og CDer. 

  Klasse 41   Produksjon og innspilling av musikk; fremføring, 
forestillinger og konserter; organisering, produksjon, 
presentasjon og utførelse av musikkonserter og andre 
musikalske og kulturelle forestillinger, arrangementer 
og aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307115 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201816804 
(220) Inndato: 2018.12.16 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SUSHI CITY WOK AS, Skippergata 32, 0154 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Te, kaffe og tapioca baserte drikker. 
  Klasse 32   Fruktjuicer og frukt baserte drikker uten alkohol. 
  Klasse 43   Servering av frukt-, te- og kaffebasert drikke. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307116 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201907424 
(220) Inndato: 2019.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock Court, IL61103 
ROCKFORD, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for behandling av revmatoid 
artritt, juvenil revmatoid artritt og/eller psoriasis artritt, 
plakk-psoriasis, psoriasis og/eller ankyloserende 
spondylitt; farmasøytiske preparater for behandling av 
autoimmune sykdommer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307117 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201810095 
(220) Inndato: 2018.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VICOTEE AS, Gråterudveien 20, 3036 DRAMMEN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 

0123 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Vindkraftinstallasjoner for generering av elektrisitet 
[vindmølleparker].  

  Klasse 9   Måleapparater og -instrumenter. 
  Klasse 42   Nettskytjenester; datakonvertering av elektronisk 

informasjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307118 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201910006 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Salvatore Ferragamo S.p.A, Via dei Tornabuoni, 2, 
50123 FIRENZE, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307119 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.28, EM, 018015602 
(210) Søknadsnr.: 201909737 
(220) Inndato: 2019.07.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RIPRUP Company S.A., Le Pollet St. Peter Port 37, 
GY1 GUERNSEY, Guernsey 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Sporstoffpreparater for mennesker og dietetiske 

preparater; mineralvannssalter. 
  Klasse 11   Sanitære installasjoner; vannforsynings- og 

sanitærutstyr; installasjoner til vannrensing, avsalting 
og kondisjonering av vann; utstyr for tilberedning, 
oppvarming, kjøling og behandling av mat og 
drikkevarer; vanndispensere; dispensere for kjølt og 
renset vann; drikkevannsfontener; apparater for 
drikkevannsforsyning; drikkevannsfiltre; apparater for 
filtrering av drikkevann; kjemiske installasjoner for 
kondisjonering av drikkevann; filtre for 
vannutleveringsenheter; vannkjølere og –varmere; filtre 
for vannrensere; apparater og installasjoner for 
mykgjøring av vann; vannfiltreringsflasker solgt tomme; 
vannrensere for bruk i husholdningen; apparater til 
avsalting av vann ved hjelp av omvendt osmose; 
vannrensingsapparater for husholdningsbruk; 
filtreringsenheter for omvendt osmose 
[vannbehandlingsutstyr]; omvendt osmose elementer 
for reduksjon av brakkvann; omvendt osmose 
elementer for reduksjon av vannets saltinnhold; 
elementer for omvendt osmose til husholdningsbruk for 
reduksjon av saltinnholdet i vann; 
vannioniseringsapparater [for husholdningsbruk]; ionisk 
vanngeneratorer; ioniseringsapparater for behandling 
av luft eller vann; apparater for utlevering av syntetisk 
mineralvann og deler derav; enheter for tilføring av 
mineraler til drikkevann; patroner til væske for tilføring 
av mineraler til vann; beholdere til væske for tilføring av 
mineraler til vann. 

  Klasse 21   Dekketøy, kokekar, kokeredskap og beholdere; 
drikkeglass, drikkekar og barutstyr; drikketrau;  
drikkekopper; drikkebeholdere; drikkeseidler; 
drikkeflasker; glass for drikke; drikkeserviser; 
drikkehorn; drikkebegre; drikkeflasker [for reisende]; 
feltflasker; porselenskrus; drikkekopper [ikke av edelt 
metall]; flasker; vannflasker; karafler. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; vann; mineraldrikkevann; 
drikkevann; drikkevann på flaske; mineralvann; 
kullsyreholdig vann; vann [drikkevarer]; bordvann; 
flytende mineraloppløsninger til mineralisering av 
drikkevann; vannbaserte mineraloppløsninger til 
mineralisering av drikkevann; sirup for fremstilling av 
ikke-alkoholholdige drikker; essens for fremstilling av 
ikke-alkoholholdige drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307120 
(151) Reg.dato.: 2019.12.02 
(210) Søknadsnr.: 201915369 
(220) Inndato: 2019.11.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOFTOX SOLUTIONS AS, 5. etasje Inngang 2 
Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemiske produkter for landbruket [ikke sopp-, ugress-

, insekt- og parasittdrepende]; kjemiske produkter for 
hagebruk [ikke sopp-, ugress-, insekts- og 
parasittdrepende]. 

  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; 
desinfeksjonsmidler for medisinske instrumenter; 
desinfeksjonsmidler for medisinske formål; 
desinfeksjonsmidler for medisinsk utstyr og 
instrumenter; desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler 
for husholdningsbruk; desinfeksjonsmidler for sanitære 
formål; universale desinfeksjonsmidler; 
smertelindrende medisin for veterinæriske formål; 
medisiner for dentale formål; medisinske rensemidler 
for hud og sår; medisinske kremer; medisiner for 
humanformål; medisinske kremer for hudpleie; 
medisinske hudpleiemidler; medisinske hudkremer; 
medisinske helsepleiemidler; medisinske preparater for 
hudbehandling; medisinske hudkremer og kremer for 
kropp, hud, ansikt og hender; bakteriepreparater for 
medisinsk og veterinær bruk; bakteriostatiske midler for 
medisinske, dentale og veterinæriske formål; 
bakteriologiske preparater for medisinsk eller veterinær 
bruk; bakteriedrepende midler; antibakterielle 
håndkremer; antibakterielle legemidler; soppdrepende 
midler; soppdrepende midler for medisinske formål; 
soppdrepende midler for landbruksformål; 
soppdrepende midler for hjemmebruk; soppdrepende 
kremer for medisinske formål; muggdrepende 
preparater; virusdrepende midler; vaskemidler for dyr 
[insekticider]; vaskemidler for husdyr [insekticider]; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; medikamenter 
for veterinær bruk; veterinæriske preparater og 
substanser; veterinærmedisinske preparater; 
farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
lotion for veterinærbruk; kjemiske preparater for 
veterinært bruk; hygieniske preparater for veterinæriske 
formål; kjemiske reagenser for veterinæriske formål. 

  Klasse 37   Desinfeksjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307121 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201909488 
(220) Inndato: 2019.07.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HARMONYCHAIN AS, Ole Vigs gate 19 A, 0366 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet, finansielll virksomhet, monetær 

virksomhet, forretninger med fast eiendom 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil, industriell analyse og 
industriell forskning, design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307122 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910279 
(220) Inndato: 2019.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Smith & Nephew Orthopaedics AG, Oberneuhofstrasse 
10D, 6340 BAAR, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske innretninger, instrumenter og apparater til 
bruk i robotassistert ortopedisk kirurgi; robotisk 
kirurgiske innretninger og apparater; kirurgiske roboter, 
roboter for kirurgi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307123 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910278 
(220) Inndato: 2019.08.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GRØNVIK GARD AS, Grønvik Gard, 4139 FISTER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ECOVICE AS, Postboks 68, 4001 STAVANGER, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå ogubearbeidet 
korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; 
naturlige planter ogblomster, løk, frøplanter og 
plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. 

  Klasse 32   Eplejuice; fruktbaserte drikkevarer; fruktdrikker og 
fruktjuice; fruktdrikker, alkoholfrie;fruktkonsentrater og 
pureer som brukes for å lage drikkevarer; fruktnektar 
(ikkealkoholholdig); fruktsaft; konsentrert fruktjuice; 
mineralvann med fruktsmak;musserende mineralvann; 
øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke 
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstillingav drikker. 

  Klasse 40   Konservering av næringsmidler og drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307124 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915958 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 RONNY MICHAEL HERMANSEN, GISLESVINGEN 9, 
2040 KLØFTA, Norge 

(740) Fullmektig: 
 GOLDENCHILD CHARITY, c/o Ronny Michael 

Hermansen Gislesvingen 9, 2040 KLØFTA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Reklameskilt av papir eller kartong; trykksaker. 
  Klasse 35   Varemerkebygging [markedsføringstjeneste]; design 

av markedsføringsmateriale; markedsføring; 
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markedsføring av arrangementer; presentasjon av 
bedrifter på Internett og andre medier; 
fjernsynsreklame. 

  Klasse 36   Veldedighetsinnsamlinger; veldedighetsinnsamling for 
underprivilegerte barn; veldedighetstjenester i form av 
utstedelse av pengdonasjoner; innsamling av veldedige 
donasjoner og innsamling til veldedighet, for andre; 
arrangering av veldedighetsinnsamlinger ved 
musikkarrangementer; innsamling til veldedighet i form 
av underholdningsarrangementer; fremskaffelse av 
pengegaver til veldedighet; organisering av 
innsamlinger til veldedighet; arrangering av 
veldedighetsinnsamlinger (golftreff). 

  Klasse 38   Kringkasting av film- og tv-filmer/programmer, 
inkludert på internett, i mobilkommunikasjonsnettverk 
og i andre medier. 

  Klasse 40   Trykking av dokumenter fra digitale medier; trykking; 
trykking av meldinger på t-skjorter. 

  Klasse 41   Organisering av konkurranser eller andre idretts- og 
kulturarrangementer for veldedige formål. 

  Klasse 42   Nettstedutvikling; opprette og vedlikeholde nettsteder; 
design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; 
design og bygging av hjemmesider og nettsteder; 
design og utvikling av hjemmesider og nettsteder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307125 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.27, NO, 

Utstillingsprioritet 
(210) Søknadsnr.: 201815332 
(220) Inndato: 2018.11.15 
(180) Registreringen utløper: 2028.11.15 
(230) Utstillingsprioritet 2018.08.27, Kl. 1., Norge 

(NO) 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EUROPEAN MUD COMPANY AS, Gamle 
Ålgårdsveien 170, 4325 SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Boreslam. 
  Klasse 37   Utleie av boreslam. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307126 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201904899 
(220) Inndato: 2019.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canopy Growth Corporation, 1 Hershey Drive, 
ONK7A0A8 SMITHS FALLS, Canada 

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

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

  Klasse 35   Utvikling, ledelse og drift av bedrifter i helsevesenet,  
veterinærindustrien, medisinsk marihuanaindustrien, 
cannabisindustrien og høyteknologiske industrien; 
rådgivning og informasjon relatert til kommersiell 
forretningsforvaltning; tilsyn av bedriftsledelse; 
forretningsplanlegging; tilveiebringelse av informasjon, 
nyheter og kommentarer innenfor sosiale emner, 
populærkultur, sunnhet, politikk og nyheter; 
konsulentbistand og rådgivning innenfor medisinsk 
marihuana, marihuana og cannabis; markedsføring, 

nemlig direkte markedsføring av andres varer og 
tjenester, markedsføringstjenester innen arrangering av 
distribusjon av andres produkter, og digital 
markedsføring av varer og tjenester for andre.  

  Klasse 36   Finansielle investeringer i virksomheter i 
helsevesenet, veterinærindustrien, medisinske 
marihuanaindustrien, cannabisindustrien og den 
høyteknologiske industrien; utdeling av utbytte, 
overskudd, kapitalgevinster, kontanter og verdipapirer 
fra virksomheter i helsevesenet, medisinske 
marihuanaindustrien, cannabisindustrien og den 
høyteknologiske industrien, nemlig investering av 
kapital; finansiell rådgivning; finansiell 
sponsorvirksomhet; investering i fond. 

  Klasse 41   Utdanningstjenester og pasientopplæringstjenester, 
nemlig tilveiebringelse av lyd-, visuelt og trykt 
materiale, seminarer, workshops, klasser og 
treningsøkter innenfor medisinsk marihuana og 
cannabis; praktisk opplæring [undervisning] innenfor 
dyrking av planter, workshops og seminarer innen 
gartnerivirksomhet; pedagogisk informasjon innen 
medisinsk marihuana og cannabis tilveiebrakt via en 
nettside; utdannelses- og undervisningsvirksomhet 
vedrørende salg og utvalg av medisinsk cannabis- og 
cannabisprodukter til medisinsk bruk; undervisning i 
medisin innenfor medisinsk cannabis og 
cannabisprodukter til medisinsk bruk; pedagogisk 
informasjon innen ratings, anmeldelser og anbefalinger 
om marihuana- og medisinske marihuanaprodukter, 
indikasjonene for og effektene av bestemte 
cannabisstammer, fordelene med medisinsk marihuana 
og cannabisprodukter til medisinsk bruk tilveiebrakt via 
en nettside; utdannelses- og undervisningsvirksomhet 
vedrørende cannabis i veterinærindustrien og 
dyrepleieindustrien; arrangering og ledelse av 
workshops [utdannelse], konferanser, kongresser, fora 
og seminarer; organisering av utstillinger med kulturelt 
eller utdannelsesmessig formål; praktisk opplæring 
[undervisning] innenfor medisinsk marihuana og 
cannabis.  

  Klasse 42   Vitenskapelig forskning; forsknings- og 
utviklingsvirksomhet innenfor medisinsk marihuana og 
cannabis; kliniske forsøk; kvalitetsevaluering av 
cannabis. 

  Klasse 44   Informasjon om fordelene ved medisinsk marihuana 
og cannabis, drift og forskning relatert til medisinsk 
marihuana og cannabis tilveiebrakt via en nettside;  
informasjon med ratings, anmeldelser og anbefalinger 
om medisinske marihuanaprodukter, til kommersielle 
formål, lagt ut av brukerne tilveiebrakt via en nettside; 
informasjon innenfor medisinsk marihuana og om 
indikasjoner og effekt av bestemte cannabisstammer 
tilveiebrakt via en nettside; rådgivning innenfor 
medisinsk bruk av marihuana, cannabis og deres 
derivater; tjenesteytelser innenfor alternativ medisin; 
helserådgivning; gartnerivirksomhet; 
planteskoletjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

28 
 

(111) Reg.nr.: 307127 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915050 
(220) Inndato: 2019.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ØYSTEIN IVAR MALT, NEBBESTØLEN 81, 5144 
FYLLINGSDALEN, Norge 
CHARLOTTE NAGELSEN, NEBBESTØLEN 81, 5144 
FYLLINGSDALEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare. 
  Klasse 43   Servering av mat og drikke i restauranter og barer; 

hotell- og restauranttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307128 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.15, EM, 018065402 
(210) Søknadsnr.: 201906907 
(220) Inndato: 2019.05.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swissmobility Brands SA, Via Motta 18, 6830 
CHIASSO, Sveits 

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

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

  Klasse 8   Håndholdte redskaper for hygiene og skjønnhetspleie 
av mennesker og dyr; spisebestikk og redskaper til 
matlaging som er kjøkkenkniver; skjære- og 
sliperedskaper; verktøy [manuelt devne]; kniver; 
kjøkkengafler; skjeer; pizzakutter [ikke elektrisk]; 
verktøy [manuelt drevne] og redskaper for behandling 
av materialer og for bygging, reparasjon og vedlikehold; 
håndverktøy for bygging, reparasjon og vedlikehold; 
kutte-, drill-, riving-, slipe-, og 
overflatebehandlingsverktøy [manuelt drevne]; verktøy 
for jordbruks, hage og landskapsarkitektur; 
pennekniver; skarpe og stumpe våpen. 

  Klasse 9   Vesker for laptoper; vesker for kamera og 
kamerautstyr; sportsbagger tilpasset [formet] for å 
inneholde beskyttelseshjelmer; etuier for 
mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett, hodetelefoner 
og laptoper; bærevesker for datamaskiner; etuier 
tilpasset elektroniske enheter og elektronisk utstyr; 
vekter; lommevekter; sikkerhets-, beskyttelses- og 
signaliseringsinnretninger; apparater, instrumenter og 
kabler for elektrisitet; apparater og instrumenter for 
akkumulering og lagring av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for kontroll av elektrisitet; batteriladere; 
datalagringsapparater og -media; instrumenter for 
måling, sporing og overvåking, indikering og 
kontrollering; informasjonsteknologiske, audiovisuelle, 
multimedia og fotografiske apparater; 
databehandlingsutstyr og tilbehør (elektriske og 
mekaniske); periferienheter tilpasset for bruk med 
datamaskiner og andre intelligente enheter; 
periferienheter (datamaskiner); mus 
(databehandlingsutstyr); datamaskiner og 
datamaskinvarer (hardware); komponenter og deler til 
datamaskiner; lagringsenheter for datamaskiner; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; programvare; 
spillprogramvare; mobiltelefoner; 

kommunikasjonsutstyr; audiovisuelle og fotografiske 
innretninger; hodetelefoner; elektriske og elektroniske 
komponenter; verne- og sikkerhetsutstyr; 
livredningsutstyr; optiske enheter; etui for briller, 
solbriller og linser. 

  Klasse 14   Smykker; smykkeskrin og skrin for klokker; etuier for 
smykker; smykkeskrin av edelt metall; urkasser; ur; 
klokker; kronometriske instrumenter; armbåndsur; 
nøkkelringer og kjeder og charms for nøkler;  armbånd 
[smykker]; charms [smykker]; halskjeder [smykker]. 

  Klasse 18   Bagasje, nemlig bærevesker; bager, lommebøker og 
andre artikler for bærehjelp; vesker; kofferter; 
reisekofferter; reisebager; skolevesker; ryggsekker; 
attachekofferter; stresskofferter; håndvesker; bager for 
sport; bagasjelapper; lær og lærimitasjoner; pels og 
skinn, og varer av disse materialer; mollskinn 
[lærimitasjon]; paraplyer og parasoller; spaserstokker. 

  Klasse 22   Vesker og sekker for pakking, lagring og transport; 
lagerposer laget av nylon; vesker av tekstil for pakking; 
sekker for transport og lagring av bulkvarer; 
vaskeposer; varer laget av tekstil og fibre; 
presenninger, markiser, telt og ikke-tilpassede 
overtrekk; presenninger for kjøretøy [ikke tilpasset]; 
stropper og bånd; hengekøyer; bånd til omslag og 
oppbinding, ikke av metall; jurter; 
kamuflasjepresenninger. 

  Klasse 25   Vesker spesielt tilpasset skistøvler; vesker spesielt 
tilpasset jaktstøvler; klær; skjorter; badetøy; undertøy; 
hansker (klær); fottøy; trikotklær; slips; barnetøy; belter; 
tøybelter; lærbelter (klær); tekstilbelter; belter til klær; 
hodeplagg; capser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307129 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(300) Søknadsprioritet 2018.09.28, JP, 2018-123031 
(210) Søknadsnr.: 201904578 
(220) Inndato: 2019.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, 135-
8505 TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   AC-adaptere; nettfordelings- eller styringsmaskiner og 
-apparater; oppladbare batterier; batterier og celler; 
batteripakker til datamaskin; hendelsesopptakere; 
digitale kameraer; enheter for trådløs radiooverføring; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; deler og 
tilbehør til telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
mobiltelefoner; smarttelefoner; batteriladere til 
mobiltelefon og smarttelefon; deler og tilbehør til 
mobiltelefon og smarttelefon; deksler og etuier til 
mobiltelefon og smarttelefon; datanettverksadaptere, -
brytere, -rutere og -hub; TV-tunere for datamaskin; 
personlige digitalassistenter (pdaer); smartbriller; 
avtakbare datamaskiner; kroppsbårne datamaskiner; 
PCer; dataservere; datasikkerhetsprogramvare 
(nedlastbar / innspilt); 
datasystemadministrasjonsprogramvare (nedlastbar / 
innspilt); programvare for nettskytjenester (nedlastbar / 
innspilt); annen dataprogramvare (nedlastbar / innspilt); 
skjermenheter for datamaskiner; tastaturer for 
datamaskin; mus for datamaskin; digitalisatorpenner; 
styluspenner; portreplikatorenheter; minnebrett og 
minnekort for datamaskin; periferiutstyr og tilbehør til 
datamaskiner; nedlastbare bildefiler, videofiler, filmfiler 
via internett; elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 35   Tilveiebringe informasjon om kommersielt salg; 
formidling av postordresalg via internett relatert til alle 
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forannevnte varer i klasse 9, samt deksler, overtrekk, 
vesker, etuier og kofferter for datamaskiner; 
tilveiebringe informasjon om kommersielt salg via 
internett og elektronisk post; tilveiebringe informasjon 
og gjennomføre konsultasjon vedrørende 
informasjonsteknologiinnovasjon i tilknytning til 
forretningsledelse, forretningsadministrasjon og 
kontortjenester; detaljhandelstjenester eller 
engrostjenester for datamaskiner og computer 
periferiutstyr;administrasjon av datastyrte filer; datastyrt 
dataasebehandling; kompilering og systematisering av 
informasjon inn i databaser. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare; 
reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner 
og apparater; reparasjon eller vedlikehold av 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater. 

  Klasse 40   Sortering, gjenvinning og fjerning av industriavfall og 
søppel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307130 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910647 
(220) Inndato: 2019.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Forhåndsfylte og ferdigmonterte flasker, ampuller og 
medisinglass solgt fylt med farmasøytiske preparater; 
flasker, ampuller og medisinglass inneholdende 
farmasøytika. 

  Klasse 10   Tomme medisinske ampuller, medisinglass, flasker og 
beholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307131 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910324 
(220) Inndato: 2019.08.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FREDENSBORG BOLIG AS, Stensberggata 27, 0170 
OSLO, Norge 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner 

om forretninger; forhandlinger og sluttføring av 
kommersielle transaksjoner for tredjepart; økonomisk 
planlegging; økonomiske beregninger; prokura [handel 
på andres vegne]; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter. 

  Klasse 36   Bestyrelse av familiestiftelser; bestyrelse av fast 
eiendom; eiendomsomsetning; finansiell virksomhet; 
finansieringstjenester; forvaltning av formuer; 
kapitalinvesteringer; kausjon [garanti]; lån mot 
sikkerhet; utleie av fast eiendom. 

  Klasse 37   Byggeledelse; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307132 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910646 
(220) Inndato: 2019.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Forhåndsfylte og ferdigmonterte flasker, ampuller og 
medisinglass solgt fylt med farmasøytiske preparater; 
flasker, ampuller og medisinglass inneholdende 
farmasøytika. 

  Klasse 10   Tomme medisinske ampuller, medisinglass, flasker og 
beholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307133 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.10, US, 88466485 
(210) Søknadsnr.: 201915953 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sage Therapeutics, Inc., 215 First Street, MA02142 
CAMBRIDGE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307134 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910645 
(220) Inndato: 2019.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, NY10017 NEW 
YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Forhåndsfylte og ferdigmonterte flasker, ampuller og 
medisinglass solgt fylt med farmasøytiske preparater; 
flasker, ampuller og medisinglass inneholdende 
farmasøytika. 

  Klasse 10   Tomme medisinske ampuller, medisinglass, flasker og 
beholdere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307135 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910331 
(220) Inndato: 2019.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VECTURA AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Logistikktjenester bestående av lagring, transport og 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
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bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 

samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
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mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 

elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
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telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 

nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

34 
 

glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 

monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
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baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 

annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
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til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 

spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
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biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 

undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
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fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 

armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
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kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 

utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
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fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 

audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
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datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 

scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
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sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 

workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
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webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 

inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
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radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
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for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 

målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
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planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 

brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
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telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 

mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
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grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 

bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
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videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 

sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
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audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 

lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
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kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 

kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
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beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 

fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
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rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 

eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
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meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 

til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
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gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 

leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
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innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 

konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
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og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 

rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
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vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
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dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 

plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
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fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 

lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
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datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 

interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
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tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 

videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
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teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 

farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
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opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 

levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
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sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 

vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
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dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 

av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
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programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 

administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

68 
 

satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 

computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

69 
 

arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 

tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
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radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 

selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
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dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 

konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
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overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 

apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
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[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 

måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
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forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 

forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
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varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 

tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
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(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 

juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
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avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 

markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

78 
 

databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 

/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
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og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 

penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
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radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 

pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
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båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 

dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
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nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 

samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
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nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 

TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

84 
 

videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 

maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
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samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 

adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
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informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 

pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
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pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 

mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
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elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 

arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

89 
 

MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 

kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
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hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 

seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
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dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 

datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
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varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 

konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
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av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 

hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
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sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 

på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
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verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 

pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
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tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 

telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
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videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 

interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

98 
 

opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 

dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

99 
 

skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 

innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 

kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
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elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 

overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
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sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 

eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
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magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 

videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
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for alle de ovennevnte varer.  
  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 

ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 
for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 

idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 
spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
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salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-

medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
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bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 

solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
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referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 

øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
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armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 

tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 
informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
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samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.   

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 

filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 
personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
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interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 

telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
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sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 

rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
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pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 

servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 
informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
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linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 

overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  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 
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gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 

beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
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hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 

snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 
for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
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fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 

og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 
for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
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solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 

operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

  Klasse 16   Tavlepekere, ikke-elektroniske; kredittkort-trykkere, 
ikke elektriske; elastiske bånd for bruk på kontorer; 
gravernåler; utstyr for gravering; søppelsekker av plast; 
ruller for påføring av husmaling; kontrollark av plast for 
måling av fuktighet på matvareemballasje; 
modelleringsleire; modelleringsmaterialer; 
modelleringslim; modelleringsvoks, ikke for 
tannlegeformål; fuktemiddel for gummierte flater 
[kontorartikler]; fuktemidler [kontorartikler]; former for 
modelleringsleire [kunstnermaterialer]; bobleplast for 
innpakning eller emballasje; utvidbar plastfolie for 
palletisering; plastfilm for innpakning; plast for 
utforming og modellering; valser for skrivemaskiner; 
nøkler for skrivemaskiner; skrivemaskinbånd. 

  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk og sports artikler ikke 
opptatt i andre klasser; dekorasjoner for juletrær; 
elektroniske apparater tilpasset for bruk med 
fjernsynsmottakere i å spille spill; bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for interaktive data- og 
videospill; bærbare og / eller håndholdte elektroniske 
enheter for mottak, spill og overføring av musikk, lyder, 
bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; luftpistoler 
[leker]; fornøyelsesapparater og instrumenter tilpasset 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

118 
 

for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
fornøyelsesmaskiner, automatiske og med 
myntinnkast; apparater for spill; gymnastikkapparater; 
utstyr for gymnastikk; videospill maskiner; utstyr og 
redskaper for bueskyting; fiskekroker; kunstsnø for 
juletrær; bestigningsutstyr [fjellklatringsutstyr]; 
backgammon spill; bager spesielt designet for ski og 
surfebrett; baller for spill; vektstenger for trening; 
baseballhansker; gjerdespillhansker [tilbehør for spill]; 
bjeller for juletrær; billiardkuler; kritt for biljardkøer; 
biljardkøer; billiardmarkører; biljardbordpute; billiard 
bord; bingokort; dupp [fiskeutstyr]; bittsensorer 
[fiskeutstyr]; blærer for baller for spill; brettspill; 
bobsleder; bodybrettfor trening på vann; 
vekttreningsapparater; bowlingapparater og maskiner; 
buer for bueskyting; boksehansker; byggeklosser 
[leker]; byggeleker; sommerfugl garn; 
kamuflasjeskjermer [sportsartikler]; lysestaker for 
juletrær; holdere for pistoler [leker]; kritt for biljardkøer; 
brettspillet dam; sjakkbrikker [spill]; sjakkspill; 
sjakkbrikker; sjetonger for gambling; juletreføtter; 
juletrær av syntetisk materiale; leirdue fangere; 
Leirduer; klatresele; mynt-opererte biljardbord; konfetti; 
tryllesett; kontrollere for spillkonsoller; leketøy 
fyrverkeri; tellere [plater] for spill; hummerteiner 
[fiskefelle]; bager for cricketutstyr; kopper for terninger; 
dartspill; terninger; verktøy for reparering av oppslått 
gress [golftilbehør]; dukker; dukkesenger; dukkeklær; 
dukketåteflasker; dukkehus; Møbler til rom i dukkehus; 
Domino spill; ski [stålkanter]; albuebeskyttere 
[sportsartikler]; Elektroniske målskiver; 
mosjonsapparater; rideapparater i fornøyelsesparker; 
fektehansker; fektemasker; fektesverd; fiskekroker; 
fiskeutstyr; svømmeføtter for bading; svømmeføtter; 
flåter for bruk ved fisking [leker]; spill; spillkontroller; 
spillkonsoller; spilleautomater for gambling; hansker for 
spill; golfbager, med eller uten hjul; golfklubber; 
golfhansker; nett for fiske; nett for racketer; 
hangglidere; seler for seilbrett; harpuner [sportsartikler]; 
hockeykøller; hesteskospill; jegerspill; kunstiskøyter; in-
line rulleskøyter; puslespill; kaleidoskop; utrustninger 
for kiting; kiter; drager; knebeskyttere [sportsartikler]; 
håver for sportsfiskere; fiskesnøre for fisking; lokkeagn 
til jakt eller fiske; maskiner for fysiske øvelser; Mah-
jong; Marbles for spill; klinkekuler for spill; master for 
seilbrett; sportsartikler for menn [sportsartikler]; mobiler 
[leker]; nett for sport; kjeglespill; festartikler; ornamenter 
for juletrær, unntatt belysningartikler og godterier; 
pachinko (japansk spill); paintball våpen 
[sportsapparater]; paintball [ammunisjon for 
paintballvåpen] [sport apparat]; partyhatter av papir; 
paraglidere; selskapsspill; pinataer; spillballonger; 
baller; spillkort; plysjleker; staver for stavsprang; 
portable spill med flytende krystallskjermer; tulleleker 
[krimskrams]; beskyttende polstringer [deler av 
idrettsdrakter]; boksesekker; kosedyr; ringspill; 
racketer; radiostyrte lekekjøretøy; rangler [leketøy]; 
rangler; fiskesneller; ringspill; rokkehester; fiskestenger; 
rulleskøyter; valser for stasjonære trening sykler; 
harpiks for idrettsutøvere; hjul for rulett; seilbrett; 
måleutstyrs [leketøy]; modellbiler; lokkeagn med duft 
for jakt eller fiske; scootere [leker]; skraper for ski; 
fjærballer; skateboard; skateboard med påsittende 
støvler; skibindinger; ski; kjeglers; sleder 
[sportsartikler]; lysbilder [leketøy]; slingskudd 
[sportsartikler]; spilleautomater [utbetalingsautomater]; 
Snøkrystall kuler; snowboard; truger; såpebobler 
[leker]; sålebelegg for ski; snurrebass [leker]; sprettbrett 
[sportsartikler]; startblokker for idrett; stasjonære 
treningssykler; racketstrenger; myke leketøy; surfebrett; 
surfeski; bånd for surfebrett; Svømmebelter; 
svømmejakker; beinsparkebrett for svømming; 
svømmebassenger [leke artikler]; husker; baner for 
innendørsfotball; bord for bordtennis; mål; 
teddybjørner; tennisball kastapparat; tennisnett; 
teatermasker; lekemasker; lekepistoler; lekekjøretøy; 
leketøy; leker for husdyr; trampoliner; lekebatonger; 
videospillmaskiner; armringer for bruk i vann; vannski; 
belter til vektløfting [sportsartikler]; leketøy; elektroniske 

spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske data- 
eller videospill; videospill apparater; deler og tilbehør 
for alle de forannevnte varer; spillkort; kortspill, 
sportsartikler; spill som involverer gambling; 
fornøyelsesmaskiner; fornøyelsesapparater og 
instrumenter; interaktive pedagogiske spill eller 
underholdningsspill; beskyttende pads for kropp og 
lemmer for sykling; ansiktsmasker for sykling; bager og 
esker som er tilpasset for å frakte sykler; sportsartikler 
for beskyttende formål; ergometersykler; stasjonære 
trening sykler; valser for sykler; trenere for sykler; 
turbotrenere for sykler; valser for stasjonære sykler; 
datastyrte treningsapparat; deler og beslag for alle de 
ovennevnte varer.  

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 
forretningseffektivitet; forretningsinformasjon; 
virksomhetsundersøkelser og innhenting av 
forretningsopplysninger; undersøkelser (forretnings-); 
rådgivning vedrørende bedriftsledelse og organisering; 
bistand ved ledelse av forretningsaktiviteter; rådgivning 
vedrørende forretningsledelse; forretningsledelse av 
hoteller; forretningsledelse for utøvende kunstnere; 
forretningsledelse for idrettsutøvere; konsulenttjenester 
vedrørende virksomhetsorganisering; 
forretningsforskning; Kommersiell administrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester fra andre; 
forretningsmessige opplysningskontorer; kommersiell 
informasjon og råd til forbrukerne; bistand ved 
kommersiell eller industriell virksomhet; kompilering av 
informasjon i computerdatabaser; kompilering av 
statistikk; administrasjon av datastyrtearkiver; 
kostprisanalyse; datasøk i datafiler for andre; 
demonstrasjon av varer; reklame og 
annonsevirksomhet via direkte mail; formidling av 
reklame; utdeling av vareprøver; reproduksjon av 
dokumenter; utarbeidelse av kontouttak; 
arbeidsformidlingskontorer; Importeksport- agenturer; 
fakturering; layout tjenester for reklameformål; 
markedsføring; markedsføringsforskning; 
markedsstudier; modellarbeid til bruk ved reklame eller 
til å fremme salg; nyhetesutklippstjenester; utleie av 
kontormaskiner og -utstyr; online annonsering og 
annonser på et datanettverk; meningsmålingstjenester; 
Organisering av utstillinger for kommersiell eller 
reklamemessig formål; organisering av moteshow for 
salgsfremmende formål; Organisering av 
handelsmesser med kommersielle eller 
reklamemessige formål; Outsourcing 
[forretningsmessig bistand]; utarbeidelse av 
lønningslister; konsulentbistand i forbindelse med 
personalledelse; Rekruttering av personale; 
fotokopiering; presentasjon av produkter på 
kommunikasjonsmedier, for detaljhandelformål; 
sammenligning av priser; innkjøpsbistand til andre 
virksomheter ved kjøp av varer og tjenesteytelser; 
produksjon av reklamefilmer; profesjonell 
forretningsrådgivning; psykologisk testing ved 
utvelgelse av personell; PR-virksomhet; publisering av 
reklametekster; reklame- og annonsebyråer; 
utarbeidelse av reklamerubrikker; utleie av 
reklamemateriell; radioreklame; tjenester vedrørende 
relokalisering av virksomheter; utleie av reklameplass; 
utleie av reklametid på kommunikasjonsmedier; utleie 
av fotokopieringsmaskiner; utleie av salgsautomater; 
detaljhandel eller engrossalg knyttet til salg av 
farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og 
medisinsk utstyr; salgsfremmende tiltak for andre; 
sekreteriat tjenester; dekorasjon av butikkvinduer; 
stenografi; søking etter sponsoravtaler for andre; 
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systematisering av informasjon i datamaskinen 
databaser; utferdigelse av selvangivelser; 
telemarketing; telefonsvarerservice for utilgjengelige 
abonnenter; TV-reklame; Transkripsjon av meddelelser 
(ivaretagelse av kontoroppgaver); maskinskriving; 
oppdatering av markedsføringsmateriale; 
tekstbehandlingsvirksomhet; skriving av 
reklametekster; bistand ved forretningsadministrasjon 
og kontorfunksjoner inkludert online lagring av filer, 
data, bilder, grafikk, dokumenter, videoer, avbildninger, 
lydfiler, audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre, 
administrasjon og kontorfunksjoner inkludert 
elektroniske datalagring tjenester for personlig og 
forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisklagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 

kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
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spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 

videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
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befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, lær og 
imitasjoner av skinn, dyreskinn, huder, reisekister og 
reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 

syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
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bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 
tale, telefoni, og/eller overføring av digital informasjon 
eller data) og(eller interaktive digitale medier; detaljsalg 
i forbindelse med kompilering av tv-kanaler solgt i en 
pakke; detaljsalg i forbindelse med kompilering av tv-
kanaler solgt i en pakke via en tredjeparts app; 
kundeinformasjons- og konsulentvirksomhet innenfor 
forretningsvirksomhet til salgsfremmende formål, 
reklame- og markedsføringsformål i forbindelse med 
kringkastingsmottakerapparater- og instrumenter samt 
deler og tilbehør hertil, inklusive kabel-, jord- og 
satellittbasert mottagelse og analog eller digital 
mottagelse, annonse- og reklamevirksomhet samt 
salgsfremmende foranstaltninger i forbindelse med 
livsstil, økologiske anliggender og miljøspørsmål; 
bistand ved forretningsledelse og ledelse av prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer og prosjekter i forbindelse 
med andre fornybare energikilder; innsamling og 
behandling av driftsdata i forbindelse med prosjekter 
innenfor fornybar energi, inklusive vindkraft, vannkraft, 
tidevannsenergi, jordvarme, solenergi, energi fra 
biomasse og biobrennstoffer, herunder kompilering av 
statistiske data vedrørende drift og produksjon; 
sammenstilling, for andre, en rekke detaljforretninger 
og applikasjonstilbydere og tilbydere av andre tjenester 
som gjør det mulig for kunder på en bekvem måte å se 
på og kjøpe disse varer og tjenester og gjøre bruk av 
disse fasiliteter eller nedlastbare applikasjoner, 
inklusive over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
sammenstilling av en rekke tilbydere av tjenester, som 
setter kundene i stand til, på en bekvem måte, å se på 
og velge tjenesteytere; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive elektronisk online 
oppbevaring; elektronisk og online henting av data, 
datafiler, e-poster, kontakter, kalendere, oppgavelister, 
tekstmeldinger, fotografier, musikk, lyd, visuelt innhold, 
audiovisuelt innhold, video, tekst, grafikkprogrammer 
og andre data eller informasjon; bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive dataoppbevaring (dog ikke 
fysisk oppbevaring), bistand ved 
forretningsadministrasjon og ivaretagelse av 
kontoroppgaver, inklusive computerbasert 
dataoppbevaring; online auksjoner; tilveiebringelse av 
en online database over annonser, inklusive personlige 
annonser, ansettelses- og jobbannonser og 
boligannonser; sammenligninger av finansielle 
virksomheter tilbudt online; tilveiebringelse av en online 
prissammensetningstjeneste; formidling av en online 
tekstbehandling, regneark, kalender, presentasjon og 
databasestyring; tilveiebringelse av virtuelt online 
kontorpersonale; online bestilling/-kjøp av gaveartikler; 
online oppslag av informasjon vedrørende 
lojalitetsbelønningsordninger; tilveiebringelse av online 
bonusprogrammer og motivasjonsfremmende 
programmer; forretningsmessig informasjon og 
rådgivning; konsulentinformasjons- og 
rådgivningsvirksomhet vedrørende ovennevnte 
tjenesteytelser; profesjonell konsulentbistand, 

informasjon og rådgivning vedrørende alle ovennevnte 
tjenesteytelser; rådgivnings-, informasjons- og 
konsulentvirksomhet vedrørende alle forannevnte 
tjenesteytelser formidlet online fra en 
computerdatabase eller via en hjelpeline eller internett.  

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 
vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

123 
 

fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 
kommunikasjon via computerterminaler; fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; Kommunikasjon via 
telegrammer; telefon- og mobiltelefontjenester; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
elektronisk oppslagstavler [teletjenester]; elektronisk 
post; faksimileoverføring; informasjon om 
telekommunikasjon; utsendelse av meldinger; 
personsøkertjenester [radio, telefon eller andre former 
for elektronisk kommunikasjon]; tilveiebringelse av 
adgang til databaser; fremskaffelse av chatterom for 
sosialt nettverksarbeid; fremskaffelse av nettfora; 
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for 
telekjøptjenester; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsforbindelser til et globalt 
datanettverktilveiebringelse av tilgang til globale 
datanettverk; utsendelse av radiokringkasting; utleie av 
tilgangstid til globale datanettverk; utleie av 
faksimileutstyr; utleie av apparater for bruk til sending 
av meldinger; utleie av modemer; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; 
satellittoverføring; telekommunikasjonsruting og 
koblingstjenester; tjenester i forbindelse med 
telekonferanser; telegraftjenester; telefon og 
mobiltelefontjenester; fjernsynskringkasting; 
telekstjenester; overføring av digitale filer; overføring 
avonline gratulasjonskort; overføring av telegrammer; 
videokonferansetjenester; taleposttjenester; 
pressebyråer; trådløs kringkasting; 
videokonferansetjenester og deling av filer, bilder, 
musikk, video, fotografier, tegninger, audiovisuelt 
innhold, tekst, dokumenter og data; 
telegrafkommunikasjonstjenester; mobil- og fastnett-
telefoni; kommunikasjonstjenester; satellitt-, mobil- og 
radiokommunikasjonstjenester; utsendelse av radio- og 
fjernsynsprogrammer; transmisjons- og 
kommunikasjonstjenester; kringkasting og /eller 
overføring av radio og /eller TVprogrammer og /eller 
filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og 
bredbåndskringkasting og /eller overføring av 
lydprogrammer og /eller audiovisuelle programmer; 
overføring av lyd, video og/eller audiovisuelle 
programmering (på alle måter); overføring av 
videofilmer; kringkasting og overføring av 
TVprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; 
kringkasting og kommunikasjon ved hjelp av eller 
støttet av en datamaskin; overføring av lyd, video og 
/eller audiovisuelle programmer til internettprotokoller 
(IPTV); telekommunikasjonsvirksomhet via internett, 
inkludert men ikke begrenset til tjenester som tilbys 
brukere av Voice over internett Protocol (VOIP); 
formidling av tilgang og/eller tilkobling til 
bredbåndsnettverk som verken er faste, bærbare eller 
trådløse; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller 
bilder; telekommunikasjon og /eller kommunikasjon 
og/eller kringkasting og /eller overføring av audiovisuelt 
innhold; kommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider), data via radio, telekommunikasjon og via 
satellitt; online styring og filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; innsamling og transmisjon av 
meldinger via telefon, mobiltelefon, personsøker, 
viderekobling, telefonsvarer og opplysningstjenester; 

personlige nummertjenester; TVskjermbasert 
kringkasting av informasjon og utsendelse og henting 
av data; utlån av reserveapparater og -instrumenter til 
telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfeller av 
driftsfeil, tap eller tyveri; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; meldingstjenester nemlig sending, 
mottak og videresending av meldinger i form av tekst, 
lyd, grafiske bilder eller video, eller en kombinasjon av 
disse formatene; direktemeldingstjenester; 
tekstmeldinger (SMS); multimedia meldingstjenester 
(MMS); samlede meldingstjenester; mobilsvartjenester; 
videokonferansetjenester; videotelefontjenester; 
levering av tilgangstid til 
telekommunikasjonsinfrastruktur for andre operatører; 
tilbud om tilgang til elektronisk konferanser, 
diskusjonsgrupper og chatterom; fremskaffelse av 
chatterom; utleie, leasing eller leie av apparater, 
instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk i 
forbindelse med ovennevnte tjenester; 
kommunikasjonsvirksomhet via satellitt, TV og/eller 
radio; nyhetsbyråer; fremskaffelse tilgangstid til 
nyheter, aktualiteter og sportsinformasjon; utleie, leie 
og leasing av kommunikasjonsapparat; elektroniske 
posttjenester; telekommunikasjonstjenester knyttet til 
internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert 
nettsider); bestemmelse av lokasjonsbaserte tjenester 
for telekommunikasjon og kommunikasjon apparater og 
instrumenter; formidling av trådløs overføring av data 
(WAP), inkludert de som benytter en sikker 
kommunikasjonskanal; formidling av informasjon 
knyttet til eller identifisering av telekommunikasjon og 
kommunikasjonsapparater og -instrumenter; levering 
av telekommunikasjonsforbindelser til databaser og 
nettsteder på internett; telekommunikasjonstjenester 
dedikert til detaljhandel med varer og tjenester gjennom 
interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive 
fjernsynstjenester i form av telekommunikasjons- og / 
eller kommunikasjon- og /eller kringkasting og /eller 
overføringstjenester; interaktive tjenester for TVseere, 
inkludert de som ser TV på mobiltelefoner og PCer, i 
form av tele- og /eller kommunikasjonog/ eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; TV 
kringkastingstjenester som omfatter interaktive 
tjenester for visning av guider og intelligent 
automatisert valg for programopptak; interaktive 
tjenester for TV-seere for opptak av programmer 
automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser vedrørende tele- og /eller 
kommunikasjon- og /eller kringkasting og/eller 
overføringstjenester; tilby interaktive tjenester (inkludert 
de som ser TV på sine mobiltelefoner eller PC) med 
tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og /eller 
audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe websider 
eller portaler på internett; kringkasting og overføring av 
interaktiv TV, interaktive spill, interaktiv nyheter, 
interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive 
konkurranser; video on demand (VoD)og near on 
demand (NoD) telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjons- og /eller kringkastings- og /eller 
overføringsvirksomhet; streaming og levering av 
videostreaming på bestilling til seerne; formidling av 
tilgang til filmer, videoer og TV-programmer til seere på 
etterspørsel VoD), og near on demand (NoD) på 
etterspørsel fra seerne; profesjonelle 
konsulenttjenester vedrørende kringkasting; formidling 
av tilgangstid til en database med lagret informasjon 
om et utvalg av varer og tjenester; fremskaffelse av 
tilgangstid til internett; frem skaffe Ise av en forbindelse 
mellom nettsteder og fjernsynsseere via en interaktiv 
tv-portal; internettportaltjenester; webportaltjenester; 
levering av bredbåndstjenester; interaktive 
TVportaltjenester som gir tilgang til Internettsider for 
TV-seerne via sine TV mottakerutstyr inkludert digitalt 
fjernsynsmottakerutstyr; formidling av tilgangstid til 
internett for mobiltelefonbrukere; leie av tilgangstid til 
computerdatabaser; informasjon om 
telekommunikasjon; faktainformasjonstjenester knyttet 
til fjernsynskringkasting; audiovisuelle 
kommunikasjonstjenester; 
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datakommunikasjonstjenester; 
datakringkastingstjenester; levering av 
meldingstjenester; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring av radioprogrammer, TV-programmer, film 
og kinofilm; telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og/eller overføring 
av lyd og/eller visuelt materiale og materiale fra 
forhåndsinnspilte videobånd; overføring av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte 
videoplater; utleie, leasing eller leie av 
kommunikasjonsutstyr; utsendelse av meldinger; 
telefon- eller telefonkommunikasjonstjenester; trådløs 
kommunikasjonsvirksomhet; elektronisk handel med 
tjenester, nemlig levering av telekommunikasjon av 
medieinnhold, inkludert video og film, TV-programmer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner som tilbys via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkasting service; organisering av 
samtaleinformasjon; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon; samtalescreening tjenester; 
datatjenester for tilgang til et kommunikasjons- eller 
datanettverk; datatjenester for tilgang til underholdning, 
utdannelse, informasjon og data via telefonlinjer, 
kabler, wire eller fiber, databaser eller datanettverk; 
datatjenester for tilgang til og henting av informasjon, 
meldinger, tekst, lyd, bilder og data via en datamaskin 
eller datanettverk; datatjenester for tilgang til og henting 
av radio- og fjernsynsprogrammer; konsulentbistand, 
rådgivning, synkronisering, overføring og videreføring 
av programmer, data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, grafikk, 
programmer og annen informasjon via 
telekommunikasjon og globale 
kommunikasjonsnettverk; datasynkronisering via 
telekommunikasjon, kommunikasjon og datanettverk; 
eksterne datatilgangstjenester; utleie av radioutstyr; 
elektronisk post, elektronisk postvarsling og 
varslingstjenester; online chat; levering av online 
konferanser og diskusjonsgrupper, oppslagstavler og 
chatterom; internett portaltjenester; webportal tjenester; 
online video on demand eller near on demand 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og/eller 
kringkasting og /eller overføringstjenester; elektroniske 
telekommunikasjonstjenester for å aktivere tilgang og 
henting av data, filer, e-post, kontakter, kalendere, 
oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, musikk, lyd, 
visuelt innhold, audiovisuelt innhold, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon via en 
datamaskin eller datanettverk eller elektronisk enhet 
inkludert tjenester som leveres over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; online 
telekommunikasjonsvirksomhet knyttet til webcasting 
og podcasting inkludert tjenester som leveres over et 
globalt kommunikasjonsnettverk; tjenester vedrørende 
organisering av ressursdeling i et datanettverk 
(likemannsnettverk); tilbydelse av interaktive 
undersøkelser som telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkastingstjenester; 
formidling av adgang til kompilering av TV kanaler solgt 
i en pakke; konsultasjon, informasjon og rådgivning 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjon knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som tilbys på nett fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 

symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 
eller pedagogiske formål; organisering av moteshow for 
underholdning; organisering av utstillinger 
[impresariotjenester]; organisering av 
idrettskonkurranser; planlegging av fester for andre 
[underholdning]; Personlig trener; fotografiske 
reportasjer; fotografivirksomhet; kroppsøving; praktisk 
opplæring [undervisning]; presentasjon av 
liveopptredener; produksjon av musikk; produksjon av 
radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av show; 
tilveiebringelse av fornøyelsesparktjenester; 
kasinovirksomhet [gambling]; tilveiebringelse av 
golffasiliteter; karaokeshowtjenester; museumstjenester 
[presentasjoner, utstillinger]; tilveiebringelse av online 
elektroniske publikasjoner, ikke nedlastbare; 
fremskaffelse av rekreasjonsfasiliteter; fremskaffelse av 
idrettsanlegg; utgivelse av bøker; publisering av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på nett; publisering av 
tekster, andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
lydstudio tjenester; informasjon om rekreasjon; 
religionsundervisning; utleie av lydutstyr; utleie av 
videokameraer; utleie av videofilmer; utleie av 
lysanlegg til teateroppsetninger eller TV-studioer; utleie 
av filmprojektorer og tilbehør; utleie av radio- og 
fjernsynsapparater; utleie av dekorasjoner til show og 
teater; utleie av sportsdykkerutstyr; utleie av lydopptak; 
utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
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tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 
publiseringstjenester; videtaping og filmtjenester; 
utsendelse av nyheter, aktualiteter og 
sportsinformasjon; nyhetsinformasjon og informasjon 
om aktuelle begivenheter og pedagogiske 
informasjonstjenester; informasjons- og 
rådgivningstjenester knyttet til TV- og 
radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, 
underholdning, musikk og idrett; informasjon og 
rådgivning knyttet til TV- og radioprogrammer, til 
utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, 
levert online fra en database eller internett eller til 
mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester knyttet til TV- 
og radioprogrammer, nyheter og sport; 
undervisningstjenester; opplæring; arrangering av 
fritidsaktiviteter; rådgivning knyttet til underholdning; 
arrangering av konferanser, seminarer, symposier og 
workshops; arrangering av utstillinger eller festivaler; 
bookingtjenester; kinovirksomhet; filmstudioer; 
distribusjon av radioprogrammer, TV-programmer, 
filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- og / eller 
visuelt materiale, innspilte videokassetter, DVDer eller 
innspilte videoplater; produksjon av radioprogrammer, 
TV-programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, 
lyd- og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater; redigering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; leie, leasing eller utleie av 

radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd- og / eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller innspilte 
videoplater; utstilling av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, kinofilmer, innspilte videobånd, lyd- 
og / eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
DVDer eller innspilte videoplater for underholdning, 
utdanning, sportslige eller kulturelle formål; 
fornøyelsesparker med tema fra filmer, radio- og TV-
produksjoner; organisering og ledelse av fornøyelses- 
og temaparker; organisering av underholdning; 
forberedelse og produksjon av radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, DVDer, lyd og 
/eller visuelt materiale, innspilte videokassetter, 
innspilte video plater eller filmer for distribusjon for 
overføring eller kringkastet via et medium; levering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, lyd- og /eller 
visuelt materiale eller levende bilder på nettet (ikke 
nedlastbare); publisering av trykte medier og opptak; 
digitale bildetjenester for underholdning, sportslige og 
kulturelle arrangementer; dubbing; 
videobåndredigering; underholdningsvirksomhet; 
produksjon av kinematografiske filmer; utleie av filmer; 
filmstudioer; formidling av kinofasiliteter; produksjon av 
forestillinger; produksjon av videofilmbånd; utleie av 
lydutstyr; utleie av lysanlegg til teater eller TV-studioer; 
utleie av filmer; utleie av filmprojektorer og tilbehør 
hertil; utleie av radioer; utleie av fjernsyn og TV-utstyr; 
utleie av sportsutstyr og -anlegg; utleie av 
videokameraer; utleie av videobånd; utleie av 
videospillere; teaterproduksjoner; filmstudiotjenester; 
organisering av eller arrangør av 
prisutdelingsseremonier; presentasjon av filmer; 
produksjon av spesialeffekter for film; 
reservasjonstjenester (inkludert i denne klassen) for 
sportslige, vitenskapelige, politiske og kulturelle 
arrangementer; produksjon av illustrasjoner for 
animerte filmer; lydstudiotjenester; levering av video- 
og audioinnhold ved salg og utleie, slik at forbrukeren 
har rett til én eller flere visninger av medieinnholdet via 
enhver form for avspillingsenheter, alle knyttet til 
underholdning, utdanning, idrett og kultur; utdannings- 
og opplæringsvirksomhet i forbindelse med miljøvern, 
energiøkonomisering, økologi og dyrevelferd; 
utdannelsesvirksomhet og fremskaffelse av 
opplæringsmateriale i forbindelse med alternative 
energikilder, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; publisering av undervisningsmateriell og 
reklamemateriell knyttet til miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi og dyrevelferd; 
arrangering og gjennomføring av seminarer og 
workshops (trening); etablering av 
opplæringsprogrammer og opplæringsmanualer; 
organisering og gjennomføring av sikkerhetskurs og 
pedagogisk kurs; online nyhetsformidling; 
rapporteringstjenester; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap knyttet til 
underholdning, utdanning, trening, sport, kultur, 
nyheter, aktualiteter, satellitt, TV og radioprogrammer, 
musikk, filmer, bøker og andre trykksaker, videospill, 
dataspill, underholdningsmaskiner, fornøyelsessentre 
eller fornøyelsesparker; online oversettelsestjenester; 
elektroniske bibliotektjenester inkludert utlån og 
utveksling av bøker og andre publikasjoner og 
fotografier; fremskaffelse se av online klasser, 
seminarer, workshops, utstillinger og display; leasing, 
booking og fremskaffelse av dykkerutstyr; online 
kortspill; organisering av sports- og ferieleirer; trening 
og instruksjon av og for syklister, herunder både 
mosjonister og profesjonelle utøvere; organisering av 
sykkelaktiviteter; leasing, utleie og leie av datarom for 
underholdning, sportslige og kulturelle arrangementer; 
HD-studioer, redigeringsrom, voice-over studioer og 
lydrom; formidling av en samling av TV-kanaler som 
selges i en pakkeløsning; bestemmelse hvilke TV-
kanaler som skal kompileres for salg i en pakke; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
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konsulentbistand, informasjon og rådgivning knyttet til 
alle de forannevnte tjenestene; konsulentvirksomhet, 
informasjon og rådgivning knyttet til alle de forannevnte 
tjenestene som tilbys på nett fra en database eller via 
en hjelpetelefon eller internett.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design i forbindelse dermed; industriell 
analyse og forskningstjenester; design og utvikling av 
computer hardware og software; Analyser for utnyttelse 
av oljefelt; arkitektonisk konsultasjon; arkitekttjenester; 
undersøkelse og bekreftelse av kunstverk; 
bakteriologisk forskning; biologisk forskning; Kalibrering 
[måling]; kjemisk analyse; kjemisk forskning; 
kjemivirksomhet; kliniske studier; computer skytjenester 
(Cloud seeding); dataprogrammering; utleie av 
computere; konsulentbistand vedrørende computer 
software; software design; analyse av 
computersystemer; design av computer systemer; 
beskyttelse mot computervirus; datastyrte 
datalagringstjenester; konstruksjonstjenester; 
konsultasjoner vedrørende design og utvikling av 
maskinvare; konsultasjoner vedrørende 
energibesparelse; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk medier; kosmetisk 
forskning; utvikling og vedlikeholde av nettsteder for 
andre; konvertering av dataprogrammer og data [ikke 
fysisk konvertering]; datalagringstjenester (andre enn 
fysisk lagring); innredningsarkitektur; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; motedesign; duplisering av 
dataprogrammer; elektroniske datalagringstjenester for 
personlig og forretningsmessig bruk, og tjenester for 
elektronisk lagring og organisering av filer, bilder, 
musikk, lyd, video, bilder, tegninger, audiovisuelle, 
tekst, dokumenter og data; elektroniske og online 
lagringstjenester; energi revisjon; ingeniørtjenester; 
geologisk leting; geologisk forskning; geologiske 
undersøkelser; grafisk design; analyse av håndskrift 
[graphology]; hosting av websider [nettsider]; industriell 
design; landmålervirksomhet; vedlikehold av 
dataprogrammer; materialtesting; mekanisk forskning; 
overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; 
inspeksjon av oljefelt; oljeprospektering; oljeleting; 
testing av oljebrønner; online lagring av filer, data, 
bilder, grafikk, dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, 
audiovisuelle filer, visuelle filer, datafiler, 
dataprogrammer og informasjon for andre; 
emballasjedesign; fysikk [forskning]; fremskaffelse av 
søkemotorer for internett; utdeling av vitenskapelig 
informasjon, råd og rådgivning i forhold til klimakvoter; 
Kvalitetskontroll; kvalitetsvurdering av ull; kvalitets- og 
verdivurdering av stående tømmer; gjenopprettelse av 
computerdata; utleie av dataprogrammer; utleie av 
webservere; forskning og utvikling av nye produkter for 
andre; forskning innen miljøvern; vitenskapelige 
laboratorietjenester; Vitenskapelig forskning; hosting av 
servere; programvare som en tjeneste [SaaS]; Lagring 
av datastyrt forretningsinformasjonsdata; styling 
[industriell design]; tekniske kartleggingstjenester; 
tekniske prosjektstudier; teknisk forskning; 
tekstiltesting; undervannsundersøkelser; oppdatering 
av dataprogrammer; byplanlegging; testing [inspeksjon] 
av befordringsmidler for trafikksikkerhet; vannanalyser; 
meteorologisk varsling; rådgivning om webdesign; 
tekniske online lagringsanlegg, online tjenesteytelser 
og online teknisk back-up fasiliteter, programvare som 
en tjeneste [saas] tjenester og elektronisk 
serveroppbevaring av filer, data, bilder, grafikk, 
dokumenter, videoer, bilder, lydfiler, visuelle filer, 
datafiler, dataprogrammer, informasjon for andre og 
videokonferansevirksomhet, design, tegninger og 
oppdrag med kompilering av web-sider på internett; 
vertstjenester for nettsteder og websider; opprette og 
vedlikeholde websider; computervirksomhet 
vedrørende interaktiv kommunikasjon og transmisjon; 
installasjonsvirksomhet, utleie og vedlikehold av 
dataprogrammer; datatjenester knyttet til 
underholdning, utdanning, gjenfinning av informasjon 
og data via telefonlinje, kabel, wire eller fiber, database 
eller datanettverk; datatjenester for å hente 

informasjon, meldinger, tekst lyd, bilder og data via et 
datanettverk, og datatjenester knyttet til radio- og TV-
programmer, computertjenester; vedlikehold og 
reparasjon av interaktive videospillkonsoller består av 
dataprogrammer og tilbehør, nemlig programvare for 
driftsspillkontrollere; computervirksomhet tilveiebragt i 
hjemmet, nemlig computerrådgivning, installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av computer software, 
oppdatering av programvare og tjenester; 
datatjenester, nemlig organisering av en infrastruktur 
for å aktivere TVabonnenters tilgang til Internett-
tjenester via TV; rådgivning vedrørende utvikling av 
datasystemer; rådgivning vedrørende computerbaserte 
informasjonssystemer; rådgivningsvirksomhet 
vedrørende computer hardware eller software; design, 
installasjon, vedlikehold eller oppdatering av 
dataprogramvare; utforming og design av computer 
hardware; designtjenester; design av elektriske eller 
elektroniske systemer; designvirksomhet i forbindelse 
med illustrasjonsmateriale til tegne- og animerte filmer; 
overvåking og analyse av computersystem for 
samtaleinformasjon; computerprogrammering; tjenester 
vedrørende utvikling av internett beskyttelsesmurer; 
drift av søkemotorer; utleie eller leasing av maskinvare 
eller programvare; testing, forskning, vurdering, 
rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
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og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 

overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307144 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915981 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FJELLKLEIVA AS, Fjellveien 25B, 1410 KOLBOTN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Lamper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307145 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910336 
(220) Inndato: 2019.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VECTURA AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Logistikktjenester bestående av lagring, transport og 
levering av varer. 

  Klasse 42   Design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307146 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910596 
(220) Inndato: 2019.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VIA VICTORIA AS, Torggata 5, 0181 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307147 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201910337 
(220) Inndato: 2019.08.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CHARVEST AS, Rørstadvegen 15 A, 6016 ÅLESUND, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjons-, vedlikehold-, og 
installasjonsvirksomhet i forbindelse med 
fiskeoppdrettsanlegg. 

  Klasse 39   Rederivirksomhet; sjøtransport; frakt av fisk.  
  Klasse 40   Slakting; slakt av fisk; bearbeiding av matvarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307148 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915690 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STRATEGY WAREHOUSE AS, Postboks 30 
Slettebakken, 5899 BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Rådgivning for forretningsledelse; rådgivning og 

bistand for bedriftsledelse; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivning og -konsultasjon; 
bedriftsledelsesrådgivning via Internett; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
bedriftskonsultasjons- og rådgivningstjenester; 
rådgivningstjenester vedrørende bedriftsledelse; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; bistand og 
rådgivning om forretningsorganisasjon og -ledelse; 
ledelse av og rådgivning for forretningsprosesser. 

  Klasse 41   Undervisning; utdanning, undervisning og opplæring; 
utdannings- og undervisningstjenester; 
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 
opplæring av administrasjon og personale; 
rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og 
opplæring; undervisnings- og opplæringstjenester. 

  Klasse 42   Forsknings-, utviklings-, analyse-, og 
rådgivningstjenester innen teknikk; teknologiske 
rådgivningstjenester; rådgivningstjenester i forbindelse 
med design, utvikling og bruk av datamaskinvare og 
programvare; rådgivnings- og forskningstjenester innen 
vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; rådgivning 
i forbindelse med design og utvikling av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi; rådgivning i forbindelse 
med design av nettsider. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307149 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915073 
(220) Inndato: 2019.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAROLINE S REINLAND, SOLLIA 21, 9402 
HARSTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Malerier; bilder. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 30   Krydder. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307150 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201903056 
(220) Inndato: 2019.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novelty Food AS, Munkerudtunet 10, 1164 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Spiselige oljer; olivenolje; preparerte nøtter; 
snacksblandinger som består av tørket frukt og 
bearbeidede nøtter; saltede og sukrede nøtter; 
potetbasert snacks; fruktbasert snacks; spekepølse; 
salamipølse; speket kjøtt; saltet kjøtt; tørket oksekjøtt; 
kjøtt, fjærkre og vilt; konserverte, frosne, tørkede, og 
kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; 
melkeprodukter. 

  Klasse 30   Krydder; honning; te og kakao; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; salt. 

  Klasse 35   Salg og markedsføring av alle forannevnte varer; 
import- og eksportagenturer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307151 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201906681 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 COMPAX SOLUTIONS AS, Fornebuveien 46, 1366 
LYSAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Apparater for sanitære formål, nemlig 

søppelhåndteringsbeholder.  
  Klasse 16   Søppelsekker av plast; søppelsekker av papir; 

søppelkasseinnlegg [søppelsekker]. 
  Klasse 21   Søppelspann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307152 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201909452 
(220) Inndato: 2019.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; Kjølte og frosne vegetabilske 
kjøttsubstitutter (filèt, stykker, hakk, steker, boller osv.); 
Kjølte og frosne grønnsaker, ferdigretter; 
Vegetabilsk/plantebasert ost (myk ost, kremost, revet 
ost, hard ost); vegetabilsket chips; Vegetabilsk granola, 
musli; Vegetabilske/plantebaserte matlagingsprodukter; 
vegetabilske ferdigretter; Melk og melkeprodukter; ost; 
ost som ingrediens i sauser 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, 
spiseis; is; knekkebrød med ost [ferdig påsmurt]; 
Ferdigbakst med pst [ferdig påsmurt]  

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker; 
vegetabilsk/plantebasert drikke; 
Vegetabilske/plantebaserte alternativer til yoghurt; 
Fruktdrikker og fruktjuicer 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307153 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201909453 
(220) Inndato: 2019.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kellogg Company, One Kellogg Square, MI49016 

BATTLE CREEK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Bearbeidet kornbasert mat for bruk til frokost, snacks 

eller ingredienser til matlaging; Spiseferdige 
frokostblandinger; frokostblandinger, bearbeidet; 
frokostblandinger;  preparater laget av korn og andre 
kornbaserte matvarer for bruk til frokost, snacks eller 
ingredienser til matlaging; kornbasert snacks; 
kornbarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307154 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915673 
(220) Inndato: 2019.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MERETHE KRISTIN WOLDSETH, GREVERUDVEIEN 
2 A, 1415 OPPEGÅRD, Norge 
NILS ERIK WOLDSETH, GREVERUDVEIEN 2 A, 1415 
OPPEGÅRD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Biler. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Markedsføring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307155 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915674 
(220) Inndato: 2019.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NILS HENRIK AARØ HALS, SKARAHØDDEN 15, 
4326 SANDNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Livredningsutstyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307156 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915744 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MADS GRINRØD, MUNKEHAGEN 4, 4009 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Salg (engroshandel) av matvarer; salg (detaljhandel) 

av matvarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307157 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(300) Søknadsprioritet 2019.04.23, US, 88/397,605 
(210) Søknadsnr.: 201909075 
(220) Inndato: 2019.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Lekeprosjektilskytere samt tilbehør til dette. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307158 
(151) Reg.dato.: 2019.12.03 
(210) Søknadsnr.: 201915007 
(220) Inndato: 2019.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VITAMAIL AS, Prinsens gate 2, 0152 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføring av produkter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307159 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909766 
(220) Inndato: 2019.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Navionics S.r.l., C. so Magenta, 43, 20123 MILANO, 
Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nautiske, navigasjons-, geodetiske og kartografisk 
apparater og instrumenter; plottere inkludert 
kartplottere; elektroniske kartdatabaser, kartografiske 
databaser og software for styring og administrasjon av 
det foregående; elektronisk kartografi i digitalt format; 
nedlastbare softwareapplikasjoner (apper) inkludert 
apper som tilveiebringer kartografisk og 
navigasjonsinformasjon; marine navigasjonsapparater; 
applikasjonssoftware for navigasjonsformål; 
satellittbildesoftware; digitale datakart; 
kartplottingsapparater og -instrumenter; elektriske 
plotteapparater; undervanns sonare 
navigasjonsapparater; undervanns sonare geodetiske 
og kartleggingsapparater; ekkolodd og sonare 
apparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307160 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(300) Søknadsprioritet 2018.09.28, JP, 2018-123032 
(210) Søknadsnr.: 201904579 
(220) Inndato: 2019.03.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Dynabook Inc., 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, 135-
8505 TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   AC-adaptere; nettfordelings- eller styringsmaskiner og 
-apparater; oppladbare batterier; batterier og celler; 
batteripakker til datamaskin; hendelsesopptakere; 
digitale kameraer; enheter for trådløs radiooverføring; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; deler og 
tilbehør til telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
mobiltelefoner; smarttelefoner; batteriladere til 
mobiltelefon og smarttelefon; deler og tilbehør til 
mobiltelefon og smarttelefon; deksler og etuier til 
mobiltelefon og smarttelefon; datanettverksadaptere, -
brytere, -rutere og -hub; TV-tunere for datamaskin; 
personlige digitalassistenter (pdaer); smartbriller; 
avtakbare datamaskiner; kroppsbårne datamaskiner; 
PCer; dataservere; datasikkerhetsprogramvare 
(nedlastbar / innspilt); 
datasystemadministrasjonsprogramvare (nedlastbar / 
innspilt); programvare for nettskytjenester (nedlastbar / 
innspilt); annen dataprogramvare (nedlastbar / innspilt); 
skjermenheter for datamaskiner; tastaturer for 
datamaskin; mus for datamaskin; digitalisatorpenner; 
styluspenner; portreplikatorenheter; minnebrett og 
minnekort for datamaskin; periferiutstyr og tilbehør til 
datamaskiner; nedlastbare bildefiler, videofiler, filmfiler 
via internett; elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 35   Tilveiebringe informasjon om kommersielt salg; 
formidling av postordresalg via internett relatert til alle 
forannevnte varer i klasse 9, samt deksler, overtrekk, 
vesker, etuier og kofferter for datamaskiner; 
tilveiebringe informasjon om kommersielt salg via 
internett og elektronisk post; tilveiebringe informasjon 
og gjennomføre konsultasjon vedrørende 
informasjonsteknologiinnovasjon i tilknytning til 
forretningsledelse, forretningsadministrasjon og 
kontortjenester; detaljhandelstjenester eller 
engrostjenester for datamaskiner og computer 
periferiutstyr;administrasjon av datastyrte filer; datastyrt 
dataasebehandling;kompilering og systematisering av 
informasjon inn i databaser. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinvare; 
reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner 
og apparater; reparasjon eller vedlikehold av 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater. 

  Klasse 40   Sortering, gjenvinning og fjerning av industriavfall og 
søppel. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307161 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909398 
(220) Inndato: 2019.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, One Vortex 
Drive, WI53507 BARNEVELD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Laseravstandsmålere; avstandsmålere; 
dobbeltkikkerter; sikteteleskop; teleskoper; seler og 
lagringsvesker til kikkert; kikkertsikter for skytevåpen; 
opplyst nivåindikator for skytevåpen; rifleteleskop; 
håndvåpenteleskop; optiske linsesikter; teleskopsikter; 
teleskopiske sikter for skytevåpen, nemlig holografiske 
rødpunktsikter og rødpunktsikter; enøyde kikkerter; 
stativer; rifleteleskoptilbehør, nemlig beskyttende 
linsedeksler, rifleteleskop for øyebeskyttende adaptere, 
vatere, solskjermer, mellomlegg og objektivlinsedeksler 
så som linsebeskyttelser; dataprogramvare for bruk i 
ballistikkberegninger. 

  Klasse 13   Sikter, andre enn teleskopsikter, for skytevåpen; 
anordninger for å feste pistolsikter til skytevåpen; 
batteriholdere; batterifester.  

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, 
treningsgensere, joggebukser, jakker, pullovere, kåper, 
vester, bukser, shortser, tørkler, skjerf, topper, 
hettegensere og pannebånd; hodeplagg, nemlig hatter 
og capser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307162 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.12, JP, 2019-023738 
(210) Søknadsnr.: 201910581 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

DRAGON QUEST YOUR STORY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading 
as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, TOKYO, Japan 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; 
spillprogramvare for virtuell virkelighet; lydopptak i form 
av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-ROM'er 
som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; 
audiovisuelle opptak i form av optiske disker, 
magnetiske disker, halvleder-ROM'er som inneholder 
musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder 
musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder 
musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; 
forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder 
musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; 
dekorative magneter; musematter; 
mobiltelefonstropper; tomme minnekort; 
minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; 
joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare bakgrunnsmønstre for datamaskiner 
og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere for 
datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare 
videoopptak;  nedlastbare  musikklydopptak; 

nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske 
publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, 
tegnefilmer, tegneserier og/eller generell 
underholdning; filmer som inneholder videospillfigurer. 

  Klasse 41   Tilby fornøyelsesfasiliteter; spillehaller; tilby 
fornøyelsesfasiliteter for virtuell virkelighet via globale 
kommunikasjonsnettverk; tilby fornøyelsesfasiliteter og 
spillfasiliteter for virtuell virkelighet ved bruk av 
datagrafikk; spillehalltjenester for virtuell virkelighet; 
tilveiebringe nettbaserte datamaskinspill; tilveiebringe 
nettbaserte videospill; tilveiebringe informasjon om 
datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier 
via datamaskinnettverk og/eller globale 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om 
underholdning på området datamaskinspill, videospill, 
kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller 
magasiner; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare 
tegneserier; tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare 
magasiner på området datamaskinspill, videospill, 
tegnefilmer, tegneserier og/eller generell 
underholdning; arrangering, gjennomføring og 
organisering av konserter og musikkforestillinger; 
tilveiebringe nettbaserte ikke-nedlastbare bilder; 
tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbar musikk;  
tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbart lyd- og 
videoinnhold; musikkunderholdningstjenester; 
tilveiebringe informasjon om musikkforestillinger og 
filmpresentasjoner; filmfremvisninger eller produksjon 
og distribusjon av filmer; tilveiebringe filmer, ikke 
nedlastbare, via video-on-demandtjenester; 
filmopptakstjenester for tv, video og filmer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307163 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909397 
(220) Inndato: 2019.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, One Vortex 
Drive, WI53507 BARNEVELD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Laseravstandsmålere; avstandsmålere; 
dobbeltkikkerter; sikteteleskop; teleskoper; seler og 
lagringsvesker til kikkert; Kikkertsikter for skytevåpen; 
opplyst nivåindikator for skytevåpen; rifleteleskop; 
håndvåpenteleskop; optiske linsesikter; teleskopsikter; 
teleskopiske sikter for skytevåpen, nemlig holografiske 
rødpunktsikter og rødpunktsikter; enøyde kikkerter; 
stativer; rifleteleskoptilbehør, nemlig beskyttende 
linsedeksler, rifleteleskop for øyebeskyttende adaptere, 
vatere, solskjermer, mellomlegg og objektivlinsedeksler 
så som linsebeskyttelser;  dataprogramvare for bruk i 
ballistikkberegninger. 

  Klasse 13   Sikter, andre enn teleskopsikter, for skytevåpen; 
anordninger for å feste pistolsikter til skytevåpen; 
batteriholdere; batterifester.  

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, 
treningsgensere, joggebukser, jakker, pullovere, kåper, 
vester, bukser, shortser, tørkler, skjerf, topper, 
hettegensere og pannebånd; hodeplagg, nemlig hatter 
og capser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

133 
 

(111) Reg.nr.: 307164 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909777 
(220) Inndato: 2019.07.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Match Group, LLC., P.O. Box 25458, TX75225 
DALLAS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar software i form av en mobilapplikasjon for 
internettbasert dating og introduksjon; nedlastbar 
software i form av en mobilapplikasjon innen området 
for sosiale medier, nemlig for å sende 
statusoppdateringer til abonnenter av webfeeds, laste 
opp og laste ned elektroniske filer for deling med andre. 

  Klasse 42   Tilveiebringe et nettsted omfattende teknologi innen 
området for sosiale medier, nemlig et nettsted som 
setter brukere i stand til å sende statusoppdateringer til 
abonnenter av webfeeds, opplasting og nedlasting av 
elektroniske filer for deling med andre. 

  Klasse 45   Datingtjenester; internettbaserte sosiale 
nettverkstjenester, introduksjons- og datingtjenester; 
administrasjon av personlighetstesting samt testing av 
fysisk tiltrekningskraft og utarbeidelse 
personlighetsprofiler samt profiler over fysisk 
tiltrekningskraft for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307165 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201800377 
(220) Inndato: 2018.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2028.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Techtronic Power Tools Technology Limited, Trident 
Chambers, P.O. Box 146, ROAD TOWN, TORTOLA, 
De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; 
luftsugingsmaskiner; maskinremmer; elektromekaniske 
apparater for fremstilling av drikker; blåsebelger; 
børster, elektriske (maskindeler); børster (maskindeler); 
maskiner og apparater for tepperens (elektriske); 
sentralstøvsugere; motorsager; dreiepatroner 
(maskindeler); rengjøringsapparater med damp; 
rengjøringsmaskiner og –apparater (elektriske); 
kaffekverner, ikke hånddrevne; klippemaskiner; 

maskiner for påføring av kalkmaling og vannfarger; 
trykkluftmaskiner; eltemaskiner for husholdningsformål 
(elektriske); møllevalser; oppdyrkingsmaskiner; 
vekselstrømgeneratorer; skjæremaskiner; 
oppvaskmaskiner; hydrauliske og pneumatiske 
døråpnere; borstativer (maskindeler); borkroner 
(maskindeler); drillhoder (maskindeler); kroner for 
prøveboring (maskindeler); boremaskiner; drivmotorer, 
andre enn for landkjøretøyer; trommer (maskindeler); 
støvblåseapparater for rengjøringsformål; dynamoer; 
elektriske lysbueskjæremaskiner; elektriske hammere; 
elektriske sveiseapparater; graveringsmaskiner; 
drivanordninger (maskindeler); filtreringsmaskiner; filtre 
(maskin- eller motordeler); elektromekaniske apparater 
for tilberedelse av mat; kjøkkenmaskiner (elektriske) for 
tilberedelse av mat; elektriske limpistoler; møllevalser; 
slipemaskiner; styreanordninger for maskiner; pistoler 
for maling; hammere (maskindeler); pneumatiske 
hammere; håndverktøy (ikke hånddrevne); apparater 
for lasting og lossing; industrielle manipulatorer 
(maskiner); hengelagre for maskiner; høytrykksspylere; 
strykemaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske 
kniver; miksere (blandeapparater); blandemaskiner; 
boksåpnere, elektriske; maskiner for maling; 
skrellemaskiner; poleringsmaskiner og -apparater 
(elektriske); fallhammere; pumper (maskiner); 
gatefeiemaskiner, selvdrevne; roboter (maskiner); 
sakser, elektriske; kvessemaskiner; tilbehør til 
støvsugere for spredning av parfymerende og 
desinfiserende midler; støvsugerposer; 
støvsugerslanger; støvsugere; vaskemaskiner; 
vaskemaskiner for klesvask og lintøy; slagnøkler; 
slagdriller (maskindeler); knusemaskiner; skjærslipere; 
roterende hammere, elektriske; multiverktøy, andre enn 
hånddrevne; sirkelsager (maskiner); gittersager; 
slagbormaskiner (maskindeler); slagbormaskiner for 
sekskanthode (maskindeler); hurtigskrutrekkere 
(maskindeler); hydrauliske pressverktøy (long throw 
press tools) (maskindeler); smørepistoler; støvutsugere 
(maskindeler); sekskantskrutrekkere (maskindeler); 
vått/tørt-vakuumsugere; kalfatrings- og limpistoler, 
elektriske; målkonverteringssett (quart conversion kits) 
(maskindeler); vinkelboremaskiner, elektriske; 
kompaktdriller; roterende verktøy; skraller; børsteløse 
borskrutrekkere; kompakthammere; pressverktøysett 
(maskindeler); elektriske multiverktøy; elektriske 
kabelkuttere; elektriske kobberrørkuttere; elektriske 
skjære- og kuttemaskiner; båndsager (maskiner); 
metallsager (maskiner); ekspansjonsverktøy 
(maskindeler); søyleboremaskiner; søyleboremaskin 
med motor; gjæringssager (maskiner); kappemaskiner; 
panelsager; elektriske platekuttere og metallsager; 
elektriske piggemaskiner; slipemaskiner, båndslipere; 
verktøystativer og -holdere (maskindeler); 
varmepistoler (maskindeler); kjernemotorer med kløtsj; 
kjernemotorer med brytepinne; våt/tørrstøvsugere; 
topplokk til støvsugere (maskindeler); malingssprøytere 
(maskindeler); vinsjer og heiseinnretninger; 
kjettingtaljer; elektriske overfreser; sandblåsere; 
poleringsmaskiner; skjær og blad (maskindeler); bits; 
bitholdere (maskindeler); muttere (maskindeler); 
adaptere (maskindeler); pipenøkler (maskindeler); 
forlengere (maskindeler); ekspansjonshoder 
(maskindeler); utendørs plen- og hageredskaper, andre 
enn håndverktøy; kantsager; elektriske ryddesager; 
hekklippere (maskindeler); trimmere; kantklippere; 
elektriske kanttrimmere; hekktrimmere; blåsere 
(maskiner); vakuumblåsere (maskiner); gressklippere 
(maskiner); fliskuttere; vedkløyvere; filtre (deler av 
husholdnings- eller industrielle installasjoner; 
skjærestenger [maskindeler]; deler, komponenter og 
aksessorier derfor. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); vinkler 
(redskap); spisebestikk, knivsmedvarer, gafler og 
skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og –
maskiner; pren (redskap); økser; stein- og metallbor 
(redskap); knivblad (redskap); buesager; 
okuleringskniver; pakkhammere; ikke-elektriske 
boksåpnere; spiralbor; kalfaterjern; borestenger 



 registrerte varemerker 2019.12.09 - nr 50/19

134 
 

(håndverktøy); borholdere (redskap); hånddriller 
(håndverktøy); dreiepatroner (redskap); gravstikker 
(håndverktøy); pistoler (redskap); hammere (redskap); 
løvsager; neglefiler; nålefiler; håndpumper; sagholdere; 
skjæreblad; håndklippere (håndverktøy); skuffer 
(redskap); strammere for metalltråder og –bånd 
(redskap); avisoleringstenger (håndverktøy); vindejern 
(håndverktøy); knipetenger; sager (håndverktøy); 
metallsager, baufiler (håndverktøy); stikksager; 
skjæreverktøy, hånddrevne; skrutrekkere; 
muttertrekkere (håndverktøy); pipenøkler 
(håndverktøy); multiskrutrekkere (håndverktøy); 
avbitere; kniver; teppekniver, brukskniver med 
utbyttbart blad; knivblader (redskap); reserveborjern 
(deler av verktøy); sagblader (deler av verktøy); 
trådsager (håndverktøy); jaktkniver og skjæreredskaper 
for jegere; slagmuttertrekkere (håndverktøy); 
slagboremaskiner (håndverktøy); kalfatrings- og 
limpistoler (håndverktøy); sperreklinker (redskap); 
sakser (håndverktøy); plate- og kantkuttere 
(håndverktøy); bits (redskap); svingsager; beskjærings- 
og hagesakser; hekk- og kantsakser; deler, 
komponenter og aksessorier derfor. 

  Klasse 16   Rissespisser; penner og blyanter; firmapenner; 
markører, merkepenner; filtpenner, tusjpenner; 
bordduker av papir; papirflagg; kunstverk; papir og 
papp; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; 
skrivemateriell og kontorrekvisita; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; 
skrivemaskiner og kontormateriell (unntatt møbler); 
instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt 
apparater); plastmaterialer for innpakning og 
emballering (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; 
klisjeer; organiserere (trykksaker); etiketter; 
dagplanleggere; skrivebordskånere og –underlag; 
bøker; magasiner; nyhetsbrev; tidsskrifter; månedlige 
skrifter; bulletiner; brosjyrer; prospekter; pamfletter; 
manualer (trykksaker); veiledninger; hefter; 
pressemeldinger; kalendere; agendaer og 
fyrstikkmapper; reklameskilt; annonser og 
kunngjøringskort; innpakningspapir; poser og sekker av 
papir; esker av papp eller papir; skrivemateriell; blekk; 
vinkler; tape og bånd; selvklebende tape; skumtape, 
putetape; folietape; dobbeltsidig tape; spesialtape; 
limbånd av tøy og av metallfolie. 

  Klasse 17   Klebebånd og tape; gjengetape; maskeringstape; heft- 
og festetape; isolasjonsbånd; klebebånd for industriell 
bruk; selvklebende tape og bånd; elektrisk tape; tøy- og 
fibertape; maskeringsbånd; skumtape, putetape; 
folietape; dobbeltsidig tape; spesialtape; pakninger; 
fluide pakninger og forseglinger; tetningsmasser; 
propanslanger; slanger og rør; slanger av lerret; 
koblingsrør for radiatorer på kjøretøyer; 
vanningsslanger; slanger og rør av tekstiler; gummi, 
guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer; plastikk i 
ekstrudert form for bruk i produksjon; tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmaterialer; fleksible rør og 
slanger, ikke av metall; deler og aksessorier derfor. 

  Klasse 22   Tau og hyssing; tau og trosser, ikke av metall; 
emballasjehyssing; emballasjerep; lineruller med 
flettede liner; lineruller med tvunnet line; flettede 
konstruksjonsliner; bånd til omslag og oppbinding, ikke 
av metall; bindetråder, ikke av metall, tråd for omslag 
og oppbinding, ikke av metall; remmer for håndtering 
av tung last, ikke av metall; bindetråd, ikke av metall, 
for landbruksformål; nett; telt, markiser og 
presenninger; seil; sekker; polstringsmaterialer (ikke av 
papir, papp, gummi eller plast); tekstilfibermateriale, 
ubearbeidet; fiskegarn; sekker (ikke opptatt i andre 
klasser); tekstilsekker for innpakning; belter for 
håndtering av tung last, ikke av metall; kabler, ikke av 
metall; hengekøyer; stropper for håndtering av tung 
last, ikke av metall; hampremmer; taustiger; tvist. 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 

(111) Reg.nr.: 307166 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910005 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Barberton Consultores e Serviços Lda, Zona Franca de 
Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 
FUNCHAL, MADEIRA, Portugal 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307167 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910009 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Barberton Consultores e Serviços Lda, Zona Franca de 
Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 
FUNCHAL, MADEIRA, Portugal 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307168 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910010 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Barberton Consultores e Serviços Lda, Zona Franca de 
Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051 
FUNCHAL, MADEIRA, Portugal 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307169 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909064 
(220) Inndato: 2019.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Dongguan Yihi Electronic Co., Ltd., F-330 commercial 
office building, third floor of the Southern exhibition 
center,the side of Dongguan&Shenzhen highway,, 
ZHANGMUTOU TOWN, DONGGUAN CITY, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Brikker [integrerte kretser]; integrert krets; 
silisiumskiver for integrerte kretser; batterier, elektriske; 
batteriladere; bærbare ladere [oppladbare batterier]; 
ladere for elektroniske sigaretter; batterier for 
elektroniske sigaretter; elektroniske komponenter. 

  Klasse 34   Elektroniske sigaretter; væskeoppløsninger til bruk i 
elektroniske sigaretter; elektroniske sigaretter til bruk 
som et alternativ til tradisjonelle sigaretter; sigaretter 
som inneholder tobakkserstatninger, ikke til medisinske 
formål; tobakkserstatninger, ikke for medisinske formål; 
elektroniske piper for røykingu; elektronisk innretning 
for å innhalere aerosoler inneholdende nikotin; 
fordampingsenheter for røykere; håndholdt 
røykeverktøy med elektronisk oppvarming; 
sigarettetuier. 

  Klasse 35   Presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
annonse- og reklamevirksomhet; online-annonsering 
på datanettverk; import- og eksportagenturer; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; prokura 
[handel på andres vegne]; markedsføring; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 

og selgere av varer og tjenester; utleie av salgstands. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307170 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910008 
(220) Inndato: 2019.07.24 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BOYLONDON HOLDINGS LIMITED, 3rd Floor, 120 
Baker Street, LONDON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Funksjonell kosmetikk; leppepomade; kosmetiske 
preparater for hår og hodebunn; hårfarge- og 
blekeprodukter, hårfargingsmidler; hårvoks; 
kroppslotioner; badegelé; fuktighetsgivende midler 
(kosmetikk); salver, balsam og kremer mot lyter; ikke-
medisinske preparater for pleie av hud, hår og 
hodebunn; dusj- og badeskum; plantepreparater 
(kosmetiske); ansiktspakker; briljantin; hårskyllevann 
(sjampo-balsam); sjampo; hårstyling-preparater; 
håressenser; hårbalsam; kosmetikk. 

  Klasse 9   Solbriller; kontaktlinser; brilleinnfatninger; nedlastbare 
applikasjoner for smarttelefoner; etuier for 
smarttelefoner. 

  Klasse 14   Øredobber av edle metaller; ringer overtrukket med 
edle metaller; juvelervarer og smykker av edle metaller; 
armbånd (smykker) av edle metaller; gullringer 
(smykker); slipsnåler av edle metaller; 
hatteornamenter; hattenåler, smykker; halskjeder 
(smykker); ringer (smykker); ankelarmbånd; ankelbånd; 
brosjer (smykker); klokker (ur); urinstrumenter; 
lommeurkjeder; urkasser, etuier for ur og klokker; 
smykkenåler; smykkecharms; armbånd med vedheng 
(smykker); kjeder (smykker); armbånd (smykker). 

  Klasse 18   Bager og vesker; reisebager og –vesker (lærvare); 
poser og sekker av lær; nøkkelpunger (lærvare); 
pengepung av edelt metall; universale vesker og bager; 
bagasjelapper; dokumentmapper og –vesker; 
ryggsekker; strandbager og –vesker; handlebager og –
vesker; barnebager og –vesker; parasoller; økologiske 
bager og vesker (laget av gjenbrukbart materiale); 
pengepung (lærvare); lommebøker for kort; kortholdere 
og -etuier; skolesekker; håndvesker. 

  Klasse 25   Yttertøy; leggvarmere; caps; skjerf (klesplagg); 
shortser; ansiktsmasker, herunder for vinterbruk; 
finlandshetter; øreklaffer (bekledning); vinterhansker; 
skjorter; singletter; sportsbekledning; fottøy; sokker; 
frakker; kåper; regntøy; klær; belter (bekledning); 
jakker; undertøy; dameundertøy (klær); hettegensere. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og engrossalgstjenester for de 
ovenfor nevnte varer i klassene 3, 9, 14, 18 og 25. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307171 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910657 
(220) Inndato: 2019.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PENETTA GARTLAND, Fjellvegen 50, 7873 HARRAN, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
kulturelle aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307172 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909399 
(220) Inndato: 2019.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, One Vortex 
Drive, WI53507 BARNEVELD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Laseravstandsmålere; avstandsmålere; 
dobbeltkikkerter; sikteteleskop; teleskoper; seler og 
lagringsvesker til kikkert; Kikkertsikter for skytevåpen; 
opplyst nivåindikator for skytevåpen; rifleteleskop; 
håndvåpenteleskop; optiske linsesikter; teleskopsikter; 
teleskopiske sikter for skytevåpen, nemlig holografiske 
rødpunktsikter og rødpunktsikter; enøyde kikkerter; 
stativer; rifleteleskoptilbehør, nemlig beskyttende 
linsedeksler, rifleteleskop for øyebeskyttende adaptere, 
vatere, solskjermer, mellomlegg og objektivlinsedeksler 
så som linsebeskyttelser; dataprogramvare for bruk i 
ballistikkberegninger.  

  Klasse 13   Sikter, andre enn teleskopsikter, for skytevåpen; 
anordninger for å feste pistolsikter til skytevåpen; 
batteriholdere; batterifester.  

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, 
treningsgensere, joggebukser, jakker, pullovere, kåper, 
vester, bukser, shortser, tørkler, skjerf, topper, 
hettegensere og pannebånd; hodeplagg, nemlig hatter 
og capser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307173 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201909400 
(220) Inndato: 2019.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sheltered Wings, Inc. d/b/a Vortex Optics, One Vortex 
Drive, WI53507 BARNEVELD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Laseravstandsmålere; avstandsmålere; 
dobbeltkikkerter; sikteteleskop; teleskoper; seler og 
lagringsvesker til kikkert; Kikkertsikter for skytevåpen; 
opplyst nivåindikator for skytevåpen; rifleteleskop; 
håndvåpenteleskop; optiske linsesikter; teleskopsikter; 
teleskopiske sikter for skytevåpen, nemlig holografiske 
rødpunktsikter og rødpunktsikter; enøyde kikkerter; 
stativer; rifleteleskoptilbehør, nemlig beskyttende 
linsedeksler, rifleteleskop for øyebeskyttende adaptere, 
vatere, solskjermer, mellomlegg og objektivlinsedeksler 
så som linsebeskyttelser; dataprogramvare for bruk i 
ballistikkberegninger.  

  Klasse 13   Sikter, andre enn teleskopsikter, for skytevåpen; 
anordninger for å feste pistolsikter til skytevåpen; 
batteriholdere; batterifester.  

  Klasse 25   Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, 
treningsgensere, joggebukser, jakker, pullovere, kåper, 
vester, bukser, shortser, tørkler, skjerf, topper, 
hettegensere og pannebånd; hodeplagg, nemlig hatter 
og capser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307174 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(300) Søknadsprioritet 2019.03.05, US, 88/325,560 
(210) Søknadsnr.: 201910877 
(220) Inndato: 2019.08.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Erasca, Inc., 10835 Rd to the Cure #140, CA92121 
SAN DIEGO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Anti-kreft preparater; farmasøytisk og biologiske 
preparater for behandling av kreft; farmasøytiske og 
biologiske preparater for bruk i onkologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307175 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910346 
(220) Inndato: 2019.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk tannpasta, ikke-medisinsk munnvann. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307176 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201915046 
(220) Inndato: 2019.11.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IDA B A HUNDVEBAKKE, BØLERBAKKEN 4, 0690 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Investeringstjenester i forbindelse med aksjefond; 

informasjonstjenester om aksjekurs. 
  Klasse 38   Nettbaserte samtalerom for sosiale nettverk; 

samtaleromtjenester for sosiale nettverk; 
videooverføring via digitale nettverk; overføring av lyd 
eller visuelle opptak over nettverk; interaktiv overføring 

av video over digitale nettverk. 
  Klasse 41   Fjernundervisningskurs; organisering og utførelse av 

konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; utførelse av utdanningskurs; 
organisering av opplæringskurs; utførelse av 
pedagogiske, undervisnings- og opplæringskurs for 
ungdom og voksne; veiledning [utdanning og 
opplæring]; online utgivelse av elektroniske bøker og 
tidsskrifter; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
konferanser, opplæringskurs og annen opplæring; 
utførelse av opplæringskurs innen teknologi og 
innovasjon; tilveiebringelse av opplæringskurs; 
tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307177 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910309 
(220) Inndato: 2019.08.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KINAHUSET AS, Storgata 155 B, 3915 PORSGRUNN, 
Norge 

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

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

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

fjærkre; ferdigretter helt eller primært bestående av 
kjøtt; fisk [ikke levende]; frityrstekte poteter; 
fruktsalater; grønnsaker, hermetiske; grønnsaksalater; 
grønnsaksupper; kjøtt; kjøttvarer [bearbeidet]; lever; 
oster; pølser; potetchips; potetskiver; skinke; svinekjøtt; 
vilt. 

  Klasse 30   Sushi [risrett med fisk]; vårruller; nudler. 
  Klasse 43   Tilveiebringelse av kantiner; tilveiebringelse av kafeer; 

tilveiebringelse av restauranter; cateringvirksomhet; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Reg.nr.: 307178 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910349 
(220) Inndato: 2019.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, 
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kontaktlinser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 307179 
(151) Reg.dato.: 2019.12.04 
(210) Søknadsnr.: 201910863 
(220) Inndato: 2019.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for menneskelig bruk; 

næringstilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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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: 0197890 
(151) Int.reg.dato: 1957.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.17 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905204 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VOVAN, Sarl, Chemin de Courdé, 32000 GIMONT, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Specialized or non-specialized pharmaceutical 

products, objects for dressings, disinfectants, veterinary 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0203699 
(151) Int.reg.dato: 1957.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905206 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 C. Bechstein Pianoforte AG, Kantstrasse 17, 10623 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 15   Pianos, small pianos, grand pianos. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0400283A 
(151) Int.reg.dato: 1973.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201905207 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metz Consumer Electronics GmbH, Ohmstrasse 55, 
90513 ZIRNDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Radio and television apparatus; apparatus for 

recording and reproduction of sound on magnetic tape; 
hi-fi amplifiers; remote control apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0458808 
(151) Int.reg.dato: 1981.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.03.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201905208 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LEONOR GREYL, 29 rue du Terrage, 75010 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
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lotions. 
  Klasse 42   Hair-styling, scalp treatment, beauty care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0470704 
(151) Int.reg.dato: 1982.07.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.07.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201905209 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Securiton AG, Alpenstrasse 20, 3052 ZOLLIKOFEN, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for protecting valuables, 

apparatus and instruments for protecting persons, 
apparatus and instruments for access control, 
apparatus and auxiliary electronic instruments for 
searching, apparatus and electronic instruments for 
transmission, fire alarm apparatus and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0532193 
(151) Int.reg.dato: 1988.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201904837 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

pH5-Eucerin 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Medicinal shampoos and cosmetics. 
  Klasse 5   Medical preparations for skin cleansing and care 

(solid, fluid, as a lotion, cream, ointment), 
pharmaceutical preparations, chemical products for 
hygiene. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0871955 
(151) Int.reg.dato: 2005.01.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.01.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905210 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Suttner GmbH, Hauptstrasse 15-17, 33818 
LEOPOLDSHÖHE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   High and low-pressure cleaners and parts therefor, in 

particular float valves, high-pressure pumps, safety 
valves, pressure switches, flow monitoring devices, 
filters, heat exchangers, valve guns, nozzles, dosage 
valves for chemicals, injectors for chemicals, sand and 
lime, brushing heads, high-pressure hoses, lances and 
hose couplings; spray guns and spray lances for 
machine-like cleaning devices or other machines; 
valves for machine-like cleaning devices or other 
machines; washing brushes for machine-like cleaning 
devices or other machines; machine-like sand blasting 
cleaners and injectors; pipe cleaning hoses for 
machine-like pipe cleaning devices; pressure, suction 
and dosing pumps (included in this class) and parts 
therefor; compressors and parts therefor; steam guns, 
lances, nozzles, valves and fittings, respectively for 
steam cleaners or machines; foam injectors; cleaning 
devices, namely machine-like floor cleaners and wall 
cleaners; channel-cleaning nozzles and devices, 
respectively for machine-like channel cleaners. 

  Klasse 9   Electric and electronic checking, regulating 
(supervision) and control apparatus, including electric 
and electronic remote control apparatus, data 
processing equipment and computers, machine-
readable data carriers for data processing equipment 
and computers, parts for the aforesaid goods; fire 
extinguishers and fire-extinguishing devices and parts 
therefor; fire-extinguishing pistols, lances, nozzles, 
valves and fittings, respectively for fire extinguishers 
and fire-extinguishing devices. 

  Klasse 11   Nozzle devices for air conditioning and/or air 
humidifying for air conditioning devices or ventilation 
devices; machine-like apparatus for generating snow, 
as well as lances and nozzles for such devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0998417 
(151) Int.reg.dato: 2008.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201814994 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International, 147 rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 

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

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

  Klasse 9   Measuring and/or marking and/or contour following 
and/or tracing and/or centering apparatus and 
instruments, all for spectacle frame rims and/or 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

141 
 

spectacle lenses and/or ophthalmic lenses and/or lens 
patterns; the aforesaid apparatus and instruments 
either incorporating spectacle lens and ophthalmic lens 
machining and edging devices as well, or being 
intended for use in association with edgers; parts and 
components for all the aforesaid apparatus and 
instruments; remote controls for the aforesaid 
apparatus and instruments; computer software for 
controlling and monitoring the aforesaid apparatus and 
instruments; cables and connectors for electric power 
supply to the aforesaid apparatus and instruments and 
for connecting these to edgers or personal computers; 
wireless telecommunications apparatus and modems 
for the interlinking, interconnection and/or 
intercommunication of various terminals, equipment 
and workstations in opticians' shops, optical stores, 
optical laboratories and/or workshops, and for data 
storage from the different apparatus; computer 
software for remote edging of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; laboratory management computer 
software for the manufacture, machining and coating of 
ophthalmic lenses and spectacles lenses; computer 
software for quality control of spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; computer software for the online 
ordering of spectacle lenses and ophthalmic lenses; 
computer software for the management of spectacle 
lens and ophthalmic lens online order processing and 
production; pupillometers; refractors; refractometers; 
auto-refractometers; optometers; keratometers; 
ophthalmometers; ophthalmic lenses; spectacle lenses; 
spectacle lens blanks; semi-finished spectacle lens 
blanks. 

  Klasse 42   Maintenance, updating, loan, rental and installation of 
computer software intended for opticians' shops, optical 
stores, optical laboratories and/or workshops. 

  Klasse 44   Opticians' services; optometrists' services; 
ophthalmologist's services; eyesight testing services; 
vision screening services for detecting defects and 
disorders; information and advisory services in the field 
of visual correction and/or comfort. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1030407 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201904843 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUCERIN Hyal-Urea 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic skins care preparations. 
  Klasse 5   Dermatological skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1115358 
(151) Int.reg.dato: 2011.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2021.11.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201808550 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Balluun Inc., 1277 Borregas Avenue, Suite B, CA94089 
SUNNYVALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs and software, including 

downloadable software. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

management consultancy services; business 
administration; office functions; on-line advertising in a 
computer network; compilation and management of 
data in on-line computer databases and on-line 
searchable databases; procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses); 
arranging of trading and commercial contacts, also over 
the Internet; arranging of commercial transactions for 
third parties, also within the framework of e-commerce; 
dissemination of information of goods and services of 
others in local and global computer networks for 
advertising purposes; arranging of contracts for third 
parties in relation to buying and selling of goods and 
rendering of services. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing access to a global 
computer network; providing access to a website in a 
global computer network by which third parties can 
offer and procure goods and services as well as enter 
into contracts and transact business; providing access 
to information on the Internet and to downloadable data 
via the Internet; providing chatlines, chat rooms and 
forums on the Internet; providing access to platforms 
and portals on the Internet, in particular for the purpose 
of social networking; broadcasting of television 
programmes, also via the Internet; radio broadcasting, 
also via the Internet. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; computer programming; design and 
development of computer software; hosting and rental 
of memory space for websites; constructing 
homepages and Internet sites for electronic commerce; 
hosting electronic memory space on the Internet for 
organizing and conducting on-line meetings, on-line 
gatherings and interactive on-line discussions; 
computer services in the nature of creating customized 
web pages featuring user-defined information and 
personal profiles. 

  Klasse 45   Security services for the protection of property and 
individuals; social introduction agencies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1148486 
(151) Int.reg.dato: 2012.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.11.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201902180 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carolina Herrera Ltd., 501 Seventh Avenue, 17th Floor, 
NY10018 NEW YORK, USA 

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

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

  Klasse 9   Spectacle frames, spectacles and parts thereof; 
contact lenses, cases for spectacles and contact 
lenses. 

  Klasse 18   Bags, satchels, purses, wallets, suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks; backpacks; leather folders; 
goods made of leather and imitation leather not 
included in other classes, namely luggage and carrying 
bags, briefcases, handbags, pouches, rucksacks, 
leather cases, portfolios, boxes of leather, laces and 
straps of leather. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1151401 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201905215 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
  Klasse 5   Medical and dermatological preparations for body and 

beauty care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1170382 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201904850 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUCERIN HYALURON-FILLER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 

  Klasse 5   Medicated and dermatological preparations for body 
and beauty care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1291109 
(151) Int.reg.dato: 2016.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.01.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201904126 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Freeline Therapeutics Limited, Stevenage Bioscience 
Catalyst, Gunnels Wood Road, SG12FX STEVENAGE, 
HERTS, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical, medical and veterinary preparations; 

pharmaceutical, medical and clinical preparations for 
therapeutic or prophylactic purposes; pharmaceutical, 
medical and clinical preparations for use in treatment, 
amelioration or prophylaxis of genetic or inherited or 
non-infectious diseases or disorders; pharmaceutical, 
medical and clinical preparations for treatment, 
amelioration or prophylaxis of chronic or systemic 
disease; pharmaceutical, medical and clinical 
preparations for treatment, amelioration or prophylaxis 
of blood disorders, lysosomal storage disorders, 
metabolic disorders, inflammatory or immune system 
disorders, hepatological disorders, or nervous system 
disorders; pharmaceutical, medical and clinical 
preparations for use in gene therapy; pharmaceutical, 
medical and clinical preparations for liver-targeted viral 
gene therapy; genetic medicines; gene therapy 
preparations; preparations for therapeutic delivery of 
nucleic acids; viral or nucleic acid vectors for 
therapeutic or prophylactic purposes or preparations 
containing such vectors; adeno-associated viral gene 
therapy preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1312389 
(151) Int.reg.dato: 2016.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.08.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201905217 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUCERIN ELASTICITY + FILLER 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic skin care preparations. 
  Klasse 5   Dermatological and medical skin care preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1322799 
(151) Int.reg.dato: 2016.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.07.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201904857 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics. 
  Klasse 5   Medicated and dermatological preparations for body 

and beauty care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1334576 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201904860 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, photographic, cinematographic, optical, 

measuring and checking (supervision) apparatus and 
instruments. 

  Klasse 42   Services in the field of science and technology and 
research and development related thereto; industrial 
analysis and research; design and development of 
computer software and hardware; medical and 
scientific research in the field of the treatment and 
diagnosis of skin disorders and the general condition of 
the skin. 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care for human 
beings; beauty therapy treatments, beauty consultation 
services, nutrition consultation; beauty treatment 
services and skin treatment services; consultancy 
relating to beauty and skin care; consultancy and 
advisory services relating to beauty treatments; skin 
analysis and consultancy relating thereto; providing of 
information relating to cosmetics and medical cosmetic 
products on the internet. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347889 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201707062 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.05, EM, 015729437 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 
HELLERUP, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software for use in relation to an electronic 
trading platform allowing users to trade securities, 
currencies, and financial instruments online. 

  Klasse 36   Financial affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; providing on-line 
trading of securities, currencies and financial 
instruments via an internet website portal and 
application software for mobile devices; financial 
calculation services for others, namely the calculation 
of investment costs; investment consultancy services, 
namely, identifying and providing investment 
opportunities for investors; financial management, 
namely, capital management services; investment and 
portfolio management services; banking services; 
investment consultancy; financial management, 
namely, fund management; financial asset 
management and disposition; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
services; online advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforesaid services from a 
computer database or via the internet or extranets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1354732 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201905219 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic preparations for body and beauty care, 

dermatological skin care preparations [other than 
medicated]. 

  Klasse 5   Medicated preparations for body and beauty care. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1358733 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201710127 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; office functions, billing; organising of 
trade fairs for economic and advertising purposes; 
commercial information services; advertising on the 
Internet, for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1367376 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201712708 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.11, EM, 16237001 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ILLUME Holding AB, c/o Ridestore AB, Box 4021, 
46104 TROLLHÄTTAN, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 28   Playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas 
trees; skis; snowboards; skateboards; ski poles; 
accessories for skis, snowboards, skateboards and 
rods included in this class, namely, knee and elbow 
pads, wheels, skateboard trucks and grip tape. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services and 
compilation of a variety of goods, on behalf of others 
(excluding the transport thereof), to enable customers 
to conveniently view and purchase video game 
consoles for use with large screen or monitor; dealer 
services and compilation of a variety of goods on behalf 
of others (excluding the transport thereof) to enable 
customers to conveniently view and purchase sports 
bags adapted (shaped) to contain protective helmets, 
sports helmets, sports bags adapted (shaped) to 
contain protective helmets, helmets for sports, 
protective helmets; dealer services and compilation of a 
variety of goods on behalf of others (excluding the 
transport thereof) to enable customers to conveniently 
view and purchase games and playthings, gymnastic 
and sporting articles; dealer services and compilation of 
a variety of goods on behalf of others (excluding the 
transport thereof) to enable customers to conveniently 
view and purchase decorations for Christmas trees, 
skis, snowboard, skateboard, rods, accessories for 
skis, snowboards, skateboards and rods, namely, knee 
and elbow pads, wheels, skateboard trucks, wax and 
grip tape, through retail, wholesale, through mail order 

catalogs, via Electronic media, websites or shopping 
programs via television; distribution of printed 
advertising material; distribution of samples.  

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; production of films 
designed to entertain or to grab attention. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369355 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201713378 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.10.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DENTSU INC., 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 
105-7001 TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising and publicity services; on-line advertising 
on a computer network; television advertising; radio 
advertising; magazine advertising; direct mail 
advertising; outdoor advertising; agencies, intermediary 
or brokerage for advertising; information services 
relating to advertising; advertising consultancy; layout 
services for advertising purposes; preparation of 
advertising materials; updating of advertising materials; 
publication of publicity materials; dissemination of 
advertising matter; planning and production of 
advertising media; planning and organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes; organization of fashion shows for 
promotional purposes; planning and organization of 
sales promotion events and marketing events; 
distribution of samples; public relations; public relations 
agencies; shop window dressing; rental or provision of 
advertising space; brokerage for provision of 
advertising space; publicity material rental; marketing; 
sales promotion for others; sales promotion of goods 
and services for others, and provision of advice 
thereon; sponsorship search; economic forecasting; 
marketing research, studies, analysis and assessment; 
opinion polling; compilation of statistics; price 
comparison services; research and analysis of 
advertising effectiveness, and provision of information 
relating thereto; marketing research in relation to 
computer network, such as trends of accesses to 
websites by Internet users, and providing analysis and 
information on results of the research; provision of 
business or commercial information; business 
management and organization consultancy; business 
management analysis and consultancy; consultancy 
and advisory services regarding business strategy; 
business research and data analysis; administrative 
processing of purchase orders; providing information 
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concerning commercial sales; arranging of contracts for 
the purchase and sale of goods, for others; business 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; business management of 
entertainers; consultation relating to brand strategy; 
consultancy on various business planning, product 
developments and corporate images; collecting, 
management and analysis of information on customers 
of companies, and providing information thereon; 
arranging of technical, sales and manufacturing 
cooperation of companies; compilation of mailing lists; 
office functions, namely filing, in particular documents 
or magnetic tape; agency services of office functions; 
agency services of office functions in relation to 
purchase orders for goods; computerized file 
management; news clipping services; data search in 
computer files for others; input processing, 
systemization and compilation of information into 
computer databases; agency services of office 
functions relating to data processing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369806 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.13 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201900234 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 LA VACHE QUI RIT 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 LA VACHE QUI RIT 

(730) Innehaver: 
 FROMAGERIES BEL, 2 allée de Longchamp, 92150 

SURESNES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Eggs; milk (in all its forms); butter; cream; cheese and 

specialty cheese products; yogurts; milk proteins and 
whey and other dairy products; milk-based beverages. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; edible ices; honey; 
golden syrup; yeast; baking powder; salt; mustard; 

vinegar; sauces (condiments); spices; ice for 
refreshment; gruel, with a milk base, for food; frozen 
yogurt (edible ices). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1381913 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201717182 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.05.18, EM, 016749269 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TerraE Holding GmbH, Sonnentaustrasse 24, 60433 
FRANKFURT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Battery jars; battery boxes; accumulators, electric; 

chargers for electric batteries; batteries for vehicles; 
nickel-cadmium storage batteries; nickel-cadmium 
batteries; accumulators for photovoltaic power; 
batteries, electric, for vehicles; grids for batteries; 
plates for batteries; batteries for electric vehicles; 
apparatus and instruments for accumulating and 
storing electricity; batteries; battery packs; battery 
leads; battery adapters; battery chargers; lithium ion 
batteries; power packs [batteries]; batteries, electric; 
rechargeable batteries; rechargeable cells; power units 
[batteries]; rechargeable electric batteries; solar-
powered rechargeable batteries; battery charging 
devices for motor vehicles; electrical cells and 
batteries; electric batteries for powering electric 
vehicles. 

  Klasse 37   Recharging of batteries and accumulators; 
replacement of batteries; recharging of batteries; 
recharging services for electric vehicles. 

  Klasse 40   Rental of batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1383333 
(151) Int.reg.dato: 2016.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201800198 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.06.06, DE, 30 2016 016 

545 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 dormakaba International Holding AG, Hofwisenstrasse 
24, 8153 RÜMLANG, Sveits 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Building materials of metal; transportable buildings of 
metal; ironmongery and small items of metal hardware; 
pipes and tubes of metal; safes and containers of 
metal, in particular strong boxes and containers for 
valuables; fittings of metal for building; locks (other than 
electric locks), including locks and security locks for 
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vehicles; keys, including keys for vehicles, all the 
aforesaid goods of metal; doors, gates and door 
components of metal, including sliding doors, revolving 
doors, folding doors and revolving double doors; 
turnstiles of metal; door openers and door closers (non-
electric); door stops of metal; door fittings of metal, 
including door hinges, handles, locks and counter lock 
cases, handle sets; fittings of metal for all-glass doors 
and panes of glass; accessories of metal for all-glass 
installations, namely locks and lock cases, strikes 
plates, handles, door knobs, grab bars, screw 
mountings, clamp fittings, connecting fittings, protective 
fittings; window fittings and furniture fittings of metal; 
partitions of metal, in particular mobile partitions and 
partitions with stationery and mobile individual 
elements, horizontal sliding walls, moveable walls and 
folding walls. 

  Klasse 7   Machines for moving doors, gates, windows, turnstiles 
and room partition systems; machine tools; motors and 
engines (except for land vehicles); machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles); conveyors; conveyors belts; vending 
machines; door openers and door closers (electric, 
hydraulic and/or pneumatic); hydraulic, pneumatic and 
electric motors; hydraulic pumps; elevators; 
compressed air pumps and engines; motors, engines, 
gears; accessories for motors, engines, gears and 
control apparatus for moving doors, gates and 
conveyors, namely linkages, operating levers, slide 
rails, mounting plates, cover plates, included in this 
class. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), lifesaving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, sound 
recording discs; compact discs, DVDs and other digital 
recording media as well as data carriers; mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
computer peripheral devices and accessories; 
computer software; fire-extinguishing apparatus; 
identification systems, including access control devices, 
and apparatus and devices for personal identification, 
namely readers (data processing), central processing 
units (for data processing) and time recording 
apparatus; security control apparatus, installations and 
devices composed thereof; video surveillance systems, 
including video monitoring installations, consisting of 
video cameras transmitting images to control screens 
wirelessly or via cables; senders and receivers for 
transmitting data; access-control apparatus, systems 
and devices, in particular electrically, electronically, 
optically and acoustically controlled security, locking 
and access control devices as well as access control 
systems for automatic cash dispensers consisting of 
locks and software to operate the locks; electric 
regulating and control apparatus for doors, gates and 
partitions; electronic switching, control, monitoring and 
checking (supervision) apparatus for locks, windows 
and doors; electric locks; electric locks for vehicles; 
electronic and magnetic identity cards, including 
encoded cards, encoded identification cards and 
magnetic identification cards; switches; 
semiconductors; transponders; intercom systems; 
distribution boxes (electricity); alarms; control 
apparatus for moving doors, gates and conveyors; 
smoke detecting apparatus. 

  Klasse 12   Components for vehicles; anti-theft devices and 
burglar alarms for vehicles. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; non-metallic transportable buildings; 
doors (not of metal), including sliding doors, revolving 
doors, folding doors and revolving double doors; 
partitions (not of metal). 

  Klasse 20   Door fittings, not of metal. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; development of 
advertising and marketing concepts; arranging and 
conducting of advertising events; business 
management and organisation consultancy; wholesale 
and retail services in relation to doors, gates, products 
for opening, closing and securing doors as well as 
related to identification, time recording and access 
authorisation of persons. 

  Klasse 37   Building construction; installation, commissioning, 
maintenance and repair of doors, gates, windows and 
room partition systems; installation, commissioning, 
maintenance and repair of fire alarm and burglar alarm 
installations; installation, commissioning, maintenance 
and repair of time recording systems and access 
control installations. 

  Klasse 40   Key cutting; making of duplicate keys. 
  Klasse 42   Technical project studies, in particular in the field of 

security, locking and access control facilities; technical 
planning of control apparatus and installations, access 
control, time and access monitoring installations and 
diagnosis equipment; programming of microelectronic 
circuits for locks and other data carriers; programming 
of security systems for others; design and development 
of computer hardware and software; design and 
development of computer software in the field of 
security, locking and access control devices; design 
and development of computer software for controlling 
machines, terminals, and for access control and time 
monitoring apparatus; design and development of 
microcomputers, high-frequency circuits, optoelectronic 
apparatus and power supply systems. 

  Klasse 45   Security services for the protection of property and 
individuals; security consulting services in relation to 
security, locking and access control devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1388914 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201802055 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.02.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.23, JP, 2017-022296 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Komatsu Ltd, 3-6, 2-chome, Akasaka, Minato-ku, 107-
8414 TOKYO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 4   Mineral oils and greases for industrial purposes [not 
for fuel]; motor oil; non-mineral oils and greases for 
industrial purposes [not for fuel]; lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit) and illuminants; solid fuels; 
liquid fuels; gasoline; petrol; gas oil; crude oils; heavy 
oils; artificial petroleum; kerosene; metylated spirits for 
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fuel [denaturated fuel alcohols]; benzine [fuel]; gasoline 
fuels. 

  Klasse 9   Electronic machines and apparatus, and their parts 
and accessories; electronic machines, apparatus and 
their parts for remote monitoring systems; wireless 
remote control systems and devices for vehicles; 
telecommunication machines and apparatus, and their 
parts and accessories; computer software and 
computer hardware; computer programs; computer 
programs for data processing; computer programs for 
repair or maintenance of metalworking machines and 
apparatus, construction machines and apparatus, 
loading-unloading machines and apparatus, mining 
machines and apparatus, agricultural machines and 
implements, forest machines and apparatus; computer 
programs for managing position and battery, 
operational status and maintenance information of 
metalworking machines and apparatus, construction 
machines and apparatus, loading-unloading machines 
and apparatus, mining machines and apparatus, 
agricultural machines and implements, forest machines 
and apparatus; tablet computers, and their parts and 
accessories; tablet computer terminals to measure the 
operation status of machine tools and to collect the 
operation data of machine tools by installing to the 
machine tools, and their parts and accessories; 
electrical control, testing and monitoring apparatus, and 
their parts and accessories; batteries and cells; battery 
boxes; capacitors; batteries; battery terminal; vehicle 
batteries; battery chargers for battery vehicles, and 
their parts and accessories; measuring or testing 
machines and instruments, and their parts and 
accessories; surveying machines and instruments, and 
their parts and accessories; power distribution or 
control machines and apparatus; LCD monitors; 
computer monitors; touchscreen monitors; tablet 
monitors; electroluminescent display panels; computer 
display monitors; electronic numeric displays; electrical 
controlling devices; electrical charge controllers; 
electronic power controllers; electronic speed 
controllers; pressure sensors; condensers; capacitance 
boxes; computer software and programs, recorded; 
connectors [electricity]; electronic connectors; electric 
wires and cables; sensors [measurement apparatus], 
other than for medical use; optical sensors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1393782 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201803603 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Selecta TMP AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 
STEINHAUSEN, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Automatic vending machines, automatic vending 
machines for coffee, beverages and merchandise. 

  Klasse 30   Coffee-based beverages, coffee, tea, cocoa, sugar 
and artificial coffee. 

  Klasse 35   Rental of automatic vending machines, particularly 
vending machines for coffee, beverages and 
merchandise; provision of commercial information 
concerning merchandise available for sale in automatic 
vending machines; provision of information to 
consumers concerning merchandise available for sale 
in automatic vending machines; bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, namely 
beers, non-alcoholic beverages, still water, mineral 
water, sparkling water, energy drinks, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, chocolate-based 
beverages, milk-based beverages, coffee, tea, cocoa, 
chocolate, protein bars, sugar and artificial coffee, 
potato- and vegetable crisps, potato-based snack 
foods, nut-based snack foods, snack mixes consisting 
of processed fruits, processed nuts or raisins, 
vegetable-based snack foods, meat-based snack 
foods, fruit-based snack food, nut and seed-based 
snack bars, organic nut and seed-based snack bars, 
candied fruit snacks, wheat-based snack foods, rice-
based snack food, cereal-based snack food, biscuits, 
chocolate, confectionary, sandwiches, pies, pastries, 
gums, chewing-gum, lighters, condoms, razors, (except 
their transport) thus enabling or facilitating the 
purchase of these goods. 

  Klasse 37   Servicing and maintenance of automatic vending 
machines, including automatic vending machines for 
coffee, beverages and merchandise. 

  Klasse 39   Supply of merchandise in automatic vending 
machines (transport, distribution), particularly automatic 
vending machines for coffee, beverages and 
merchandise. 

  Klasse 44   Nutritional advice. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

148 
 

(111) Int.reg.nr: 1393783 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201803604 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.07.06, CH, 710617 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Selecta TMP AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 
STEINHAUSEN, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Automatic vending machines, automatic vending 
machines for coffee, beverages and merchandise. 

  Klasse 30   Coffee-based beverages, coffee, tea, cocoa, sugar 
and artificial coffee. 

  Klasse 35   Rental of automatic vending machines, particularly 
vending machines for coffee, beverages and 
merchandise; provision of commercial information 
concerning merchandise available for sale in automatic 
vending machines; provision of information to 
consumers concerning merchandise available for sale 
in automatic vending machines; bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, namely 
beers, non-alcoholic beverages, still water, mineral 
water, sparkling water, energy drinks, coffee-based 
beverages, tea-based beverages, chocolate-based 
beverages, milk-based beverages, coffee, tea, cocoa, 
chocolate, protein bars, sugar and artificial coffee, 
potato- and vegetable crisps, potato-based snack 
foods, nut-based snack foods, snack mixes consisting 
of processed fruits, processed nuts or raisins, 
vegetable-based snack foods, meat-based snack 
foods, fruit-based snack food, nut and seed-based 
snack bars, organic nut and seed-based snack bars, 
candied fruit snacks, wheat-based snack foods, rice-
based snack food, cereal-based snack food, biscuits, 
chocolate, confectionary, sandwiches, pies, pastries, 
gums, chewing-gum, lighters, condoms, razors, (except 
their transport) thus enabling or facilitating the 
purchase of these goods. 

  Klasse 37   Servicing and maintenance of automatic vending 
machines, including automatic vending machines for 
coffee, beverages and merchandise. 

  Klasse 39   Supply of merchandise in automatic vending 
machines (transport, distribution), particularly automatic 
vending machines for coffee, beverages and 
merchandise. 

  Klasse 44   Nutritional advice. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1395483 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201804213 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BARRY CALLEBAUT FRANCE, 5 Boulevard Michelet 
Hardricourt, 78250 MEULAN, Frankrike 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Fillings based on walnuts, hazelnuts, almonds or other 
nuts; walnuts, almonds or other processed nuts, paste 
of walnuts, almonds or other nuts; food decorations 
based on walnuts, almonds or other nuts; hazelnuts, 
almonds or other whole and chopped nuts, hazelnut 
cream, almonds or other nuts, walnut cream, almonds 
or other nuts. 

  Klasse 30   Cocoa, products with cocoa; chocolate, products with 
chocolate, chocolate-based decorations for food; 
chocolate coverings, industrial chocolate, cocoa mass, 
glazing totally or partially made of chocolate, chocolate 
and cocoa-based products for spreading; chocolate 
substitutes; icings and edible decorations for biscuits; 
chocolate bars, edible icings, fine chocolate bars for 
filling; hazelnut paste, almonds or other nuts; raw 
cocoa for domestic or industrial use; coatings based on 
walnuts, hazelnuts, almonds or other nuts; coatings 
used for making sweets, confectionery coatings; solid 
chocolate intended for sale to the chocolate industry 
and not for direct consumption; cocoa and cocoa 
powder; chocolate mixtures and chocolate coatings; all 
of these products are not containing coconut based 
products, jams, marmalades or conserves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1396309 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201804519 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.04.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.02, JP, 2016-136360 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Asics Corporation, 7-1-1, Minatojima-Nakamachi, 
Chuo-ku, 650-8555 KOBE-SHI HYOGO, Japan 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing; tee-shirts; sport shirts; polo shirts; 
sleeveless shirts; long-sleeved shirts; pants; panties, 
shorts and briefs; shorts; vests; sweaters; shirts for 
suits; jackets; long overcoats; half coats; overcoats; 
topcoats; windproof jackets; waterproof jackets; 
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windproof pants; waterproof pants; sweat shirts; sweat 
pants; singlets; tank tops; skirts; tights; underwear 
[underclothing]; brassieres; swimwear [bathing suits]; 
bathing drawers; swimming caps [bathing caps]; socks 
and stockings; gloves and mittens [clothing]; stockings; 
scarves [scarfs]; mufflers; neck warmers; arm warmers; 
bandanas [neckerchiefs]; ear muffs [clothing]; headgear 
for wear; garters; sock suspenders; suspenders 
[braces]; waistbands; belts for clothing; footwear [other 
than special footwear for sports]; sneakers; sports 
shoes; athletic shoes; running shoes; jogging shoes; 
training shoes; fitness shoes; walking shoes; driving 
shoes; work shoes; winter boots; boots; casual shoes; 
formal shoes; sandal [shoes]; infants' shoes and boots; 
insoles [for shoes and boots]; studs for shoes for 
sports; cleats for attachment to sports shoes; clothes 
for sports; athletic uniforms; sports stockings; 
wristbands; special footwear for sports; marathon 
shoes; footwear for track and field athletics; golf shoes; 
soccer shoes; futsal shoes; basketball shoes; volleyball 
shoes; baseball shoes; rugby shoes; tennis shoes; 
American football shoes; table tennis shoes; handball 
shoes; badminton shoes; fencing shoes; wrestling 
shoes; gymnastic shoes; bowling shoes; taijiquan 
shoes; tug-of-war shoes; ski boots; cheerleading 
shoes; boxing shoes; weight lifting shoes; taekwondo 
shoes; archery shoes; climbing boots [mountaineering 
boots]. 

  Klasse 35   Retail services or wholesale services for clothing; 
retail services or wholesale services for footwear [other 
than special footwear for sports]; retail services or 
wholesale services for bags and pouches; retail 
services or wholesale services for printed matter; retail 
services or wholesale services for paper and stationery; 
retail services or wholesale services for clothes for 
sports, special footwear for sports; retail services or 
wholesale services for clocks, watches and spectacles 
[eyeglasses and goggles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1397042 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201804791 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.04.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.16, DE, 30 2017 014 

960 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HUKLA Polstermöbel GmbH & Co. KG, Diepenauer 
Heide 1, 31603 DIEPENAU, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather, worked or semi-worked; trimmings of leather 
for furniture; leather covers for furniture; leather for the 
manufacture of upholstered furniture. 

  Klasse 20   Furniture, upholstered furniture, especially bedroom 
furniture, living room furniture and furniture for kitchens; 
mirrors; upholsteries, namely bolster and cushions as 
parts of upholstered furniture; steel spring mattresses; 
beds; pillows. 

  Klasse 22   Awnings of textile; sacks for transportation purposes; 
padding and stuffing materials. 

  Klasse 24   Fabrics and their replacement; linen; curtains and 

sheers of textiles or plastic; quilts; eiderdowns; 
blankets; covers for furniture; oil cloths; mattress 
covers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1397633 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905223 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Closed Joint-Stock Company "BIOCAD", Svyazi street, 
bld. 34, liter A , Petrodvortsoviy district, Strelna, 
198515 SAINT PETERSBURG, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use; food for babies; food 
supplements for humans and animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1397966 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905224 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

Aleira 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The word element is written Latin alphabet in standard 
characters with the first capital letter. 

(730) Innehaver: 
 Closed Joint-Stock Company "BIOCAD", Svyazi street, 

bld. 34, liter A , Petrodvortsoviy district, Strelna, 
198515 SAINT PETERSBURG, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use; food for babies; food 
supplements for humans and animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1401201 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201806108 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.05.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Crimson International Assets LLC, 1001 US Route 202, 
NJ08869-0606 RARITAN, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Medical diagnostic assays and reagents for testing 
and screening of blood and plasma. 

  Klasse 10   Medical equipment, namely, chemistry analyzer 
apparatus used to generate diagnostic test results from 
blood and other body fluids by professionals in 
hospitals, laboratories, clinics and doctors' offices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1401403 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201806146 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.05.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.26, US, 87623284 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cboe Exchange, Inc., 400 South LaSalle Street, 
IL60605 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 36   Financial services, namely, conducting a securities 
and derivatives exchange and providing financial 
information connected therewith. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1405869 
(151) Int.reg.dato: 2017.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201807337 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.04, DE, 30 2016 109 

987 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zoeppritz GmbH, Lindwurmstrasse 125, 80337 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Trimmings of leather for furniture; briefcases (leather 

goods); textile shopping bags; umbrellas, parasols; 
suitcases; beach bags; make-up boxes; cases of 
leather; goods made of leather and imitations of 
leather, not included in other classes, namely bags, 

wallets, key bags; bags, included in this class. 
  Klasse 22   Laundry bags; sacks made of textile materials; bags 

(envelopes, pouches) of textile for packaging; fabric gift 
bags; awnings, tents, tarpaulins and unfitted coverings; 
nets; sacks; packaging bags (sacks) of paper, textiles 
or plastic for bulk storage or transport; materials for 
padding; ropes and strings. 

  Klasse 24   Household textile articles; pillow shams; blankets; 
table linen; bed clothes and blankets; sheets (textile); 
towels of textile; wash cloths; terry goods, namely 
towels, sauna towels, shower towels, bath towels, 
beach towels, guest towels, textile face towels; furniture 
coverings of plastic and textile material; covers for 
blankets; fitted sheets; textile bed throws; textile 
material; curtains made of textile fabrics; textile 
materials for use in the manufacture of blinds; shower 
curtains; textile used as lining for clothing; labels of 
textile; textiles and substitutes for textiles; bed blankets; 
table linen; toilet covers; toilet seat covers. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; bathrobes. 
  Klasse 26   Ribbons for gift wrapping; ornamental ribbons and 

ribbons made of textile material; lace; embroidery; 
ribbons and braid; buttons; hooks and eyes; needles; 
artificial flowers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1408418 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201808140 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.22, EM, 017719345 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tieto Oyj, Keilalahdentie 2-4, 02150 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data processing equipment and computers; computer 

software; data collection and distribution networks; 
computer software for information, control, operative, 
administrative, business, embedded, self-service and 
management systems; electronic publications, namely, 
electronically readable technical and user manuals for 
computer systems; downloadable software. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business consultancy 
relating to the administration of information technology; 
business advisory services relating to the use of 
computers and computer software; compilation and 
systemization of information into computer databases; 
computerised business information retrieval, record 
keeping and processing services; computerised data 
processing, verification and file management services; 
data search services in computer files for others; 
database management services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; 
maintenance and updating of computer software; 
computer system analysis, namely, monitoring the 
computer systems of others for technical purposes and 
providing back-up computer software and facilities; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware, 
software and related computer systems; rental of 
computer hardware and software; hosting computer 
websites; providing on-line non-downloadable software; 
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security services relating to computerised data; 
computerised business information storage services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1408886 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201808372 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KASTAMONU ENTEGRE AGAÇ SAN VE TIC A.S., 
Altunizade Mahallesi, Kisikli Caddesi No: 13, Üsküdar, 
34662 ISTANBUL, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Poles not of metal, barriers not of metal, doors and 

windows of wood and synthetic materials, traffic signs 
not of metal, non-luminous and non-mechanical, for 
roads, monuments and statuettes of stone, concrete 
and marble; bitumen cardboard coatings for roofing; 
bitumen coating for roofing, building glass, 
prefabricated swimming pools not of metal (structures). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1409668 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201808457 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.03, DE, 30 2017 028 

083 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hirsch Apotheke OHG, Hirschplatz 2, 73035 
GÖPPINGEN-FAURNDAU, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toiletries; cleaning and fragrancing preparations; 

animal grooming preparations; essential oils and 
aromatic extracts; body cleaning and beauty care 
preparations; perfumery and fragrances; oral hygiene 
preparations; bath preparations; deodorants and 
antiperspirants; hair removal and shaving preparations; 
hair preparations and treatments; skin, eye and nail 
care preparations; make-up preparations; soaps and 
gels; household fragrances. 

  Klasse 5   Sanitary preparations and articles; diagnostic 
preparations and materials; live organs and tissues for 
surgical purpose; medical dressings and coverings; 
dental preparations and articles, and medicated 
dentifrices. 

  Klasse 44   Animal healthcare services; human healthcare 
services; human hygiene and beauty care; animal 
grooming services; preparation of prescriptions by 
pharmacists; preparation of prescriptions in 
pharmacies; medical counseling; cosmetics 
consultancy services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1409753 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201808473 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

Hoffmann Tools & Solutions 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 MÜNCHEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Plasters, materials for dressings, medical dressings, 

first-aid boxes sold filled, filled first aid boxes; 
medicated skin protection creams; eyewash solution. 

  Klasse 9   Protective work clothing, in particular protective suits, 
in particular against fire and chemicals, protective 
shoes, safety shoes, protective gloves; head protection, 
in particular protective helmets; protective masks, in 
particular respiratory masks, welding masks; safety 
devices, safety apparatus and safety instruments for 
fall protection systems for persons; restraints (safety -), 
other than for vehicle seats and sports equipment, 
protective nets; all the aforesaid goods for the safety of 
persons or for securing equipment; safety cable 
devices and equipment for fall-arrest systems for 
persons; horizontal and vertical fall-arrest systems; 
abseil rescue apparatus; eyewash devices; respiratory 
apparatus and respiratory masks, except for artificial 
respiration.   

  Klasse 10   Hearing protection means, in particular protective 
earplugs, protective ear flanges, protective earmuffs 
(ear protection devices in the form of headphones). 

  Klasse 20   Ladders of wood and/or of metal; step ladders of 
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wood and/or of metal; office furniture; office armchairs. 
  Klasse 25   Clothing, in particular jackets (clothing), uniform 

jackets, shell jackets, soft shell jackets, insulating 
jackets, industrial jackets, work jackets and work 
trousers, trousers, uniform trousers, overalls, service 
trousers, functional clothing, undergarments, socks, 
outerwear, in particular t-shirts, polo shirts, jumpers 
(pullovers), sweatshirts, hoodies, cardigans, vests; 
shoes, in particular occupational footwear; caps 
[headwear]; headbands [clothing]. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for selling plasters, 
materials for dressings, first-aid kits, first-aid boxes, 
skin protection creams, eye rinsing solutions, protective 
workwear, security devices, safety apparatus and 
safety instruments for protecting individuals from falls, 
safety restraints, protective nets, eye rinsing devices, 
respiratory apparatus and respiratory masks, other than 
for artificial respiration, covers for clothing, office 
furniture. 

  Klasse 40   Treatment of materials, namely custom manufacture 
of tools; grinding, abrading and polishing of tools; mill 
working; coating, in particular coating of tools. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1411076 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201808867 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.07.05 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.12, DE, 30 2016 

023 191 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 193 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 194 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 199 
2016.08.12, DE, 30 2016  
023 719 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 
1, 33106 PADERBORN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Vending machines; reverse vending machines; 
container return systems consisting of a collecting unit 
and transport devices with incorporated image 
recognition unit; bottle return systems consisting of a 
collecting unit and transport devices with incorporated 
image recognition unit; automatic parcel receiving 
machines and systems consisting thereof, automatic 
parcel distributing machines and systems consisting 
thereof. 

  Klasse 9   Automated teller machines (ATM) and automated 
teller machine components; self-service terminals; 
automated teller cash dispensers; automatic paying-in 
and deposit machines; electrically operated machines 
for the dispensing of cash, coupons, tickets, vouchers, 
coins, postal stamps and for receiving deposits and 
cashing checks, electronic terminals for generating 
lottery tickets and computer software for operating such 
machines and for operating reverse vending machines; 
software for operating automated teller machines for 
cash transactions and non-cash transactions; computer 
software for controlling and operating various user 
equipment such as computer terminals, automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, 

automatic cheque collection machines, postal 
terminals, automatic stamp machines, automatic 
vending machines, electronic cash registers, self-
service cash register systems, container return 
systems, bottle return systems, printers, multi-functional 
terminals with payment functions; software for financial 
institutions and commercial companies to provide 
services to customers on mobile devices, in branch 
offices, on worldwide web portals, in call centers, at 
bank counters, in bank kiosks and by automated teller 
machines, point of sale systems, self checkout 
systems; software for monitoring branch banks, 
automated teller machines, cash transactions, non-
cash transactions, commercial companies, software for 
monitoring transactions against fraud for banks and 
commercial companies, software for operating bank 
counters in branch offices for banking and financial 
transactions; computer programmes; downloadable 
applications for mobile terminals especially for 
conducting financial transactions; computer peripheral 
devices; magnetic and optical data carriers; scanners 
and camera systems for capturing goods and labels, 
especially barcode scanners, QR-code scanners, 
RFID-scanners; card reading equipment; identification 
equipment for individuals, especially iris scanners, 
retina scanners, hand scanners, fingerprint scanners, 
face and voice recognition equipment, signing capture 
devices; customer and operating display screens, 
multifunctional operating terminals and computer 
software for operating such terminals; tablets for 
controlling financial transactions for banks and 
commerce; cash register systems for tablet operated 
financial transactions; self-service terminals for 
checking stamping mail, image capturing, weighing, 
verification of data, electronic payment processing and 
data processing in the field of postal services for letters, 
post cards, parcels and packages; electronic terminals 
for generating and dispensing stamps; monitors; receipt 
printer; remote controlled modules for displaying prices 
at goods shelves; chip cards, security tokens and 
electronic key tokens, in particular electronic key cards, 
electronic key CD, electronic key USB flash drives; 
networks for data processing systems; picture and 
sound recording and reproduction devices; data 
processing apparatus; cash registers, especially 
electronic cash registers, self-check-out cash registers, 
automatic scanner checkouts and software related 
thereto; electronic security apparatus for ATM 
machines with marking (colouring) function for 
invalidation or devaluation of banknotes; software for 
operating electronic inking apparatus for invalidation or 
devaluation of banknotes. 

  Klasse 37   Installation, repair, and maintenance of self-service 
systems and user terminals such as automated teller 
machines, credit and debit card operated terminals, 
cash dispensing terminals, access control terminals, 
surveillance cameras, automatic stamp machines, 
postal terminals, postal parcel drop-boxes, postal 
parcel pick-up boxes, vending machines, data 
processing apparatus, cash register systems, electronic 
cash registers, self-service point of sale systems, cash 
safes, container return and reverse vending machines, 
lottery machines and telecommunication equipment; in 
situ repair services for safes and vaults. 

  Klasse 42   Engineering consultancy in the area of data 
processing; engineering consultancy in the area of 
merchandise management systems; technical 
electronic monitoring of cash on hand optimization; 
technical monitoring of automated teller machine 
transactions, in particular in connection with payment 
transaction processing, for data security purposes; 
technical project planning in the field of engineering of 
point of sale systems in IT environment; IT security 
services in the nature of protection and recovery of 
computer data, especially for banks; IT project 
management; development of computer hardware and 
computer software; development of computer software 
for self-service systems and user terminals such as 
automatic cash dispensers, automatic cash collection 
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machines, automatic cheque collection machines, 
container return systems, bottle return systems, postal 
terminals, automatic stamp machines, ticket validation 
terminals, automatic dispensing machines, postal 
parcel drop-boxes, postal parcel pick-up boxes, 
terminals with payment functions, automatic vending 
machines, cash register systems, electronic cash 
registers, self-service cash register systems, cash 
safes, and telecommunication equipment; technical 
data analysis in the area of data processing software; 
maintenance, recovery and repair of computer software 
for data processing equipment, for self-service systems 
and user terminals such as automatic cash dispensers, 
automatic cash collection machines, automatic cheque 
collection machines, container return systems, bottle 
return systems, postal terminals, automatic stamp 
machines, ticket validation terminals, automatic 
dispensing machines, postal parcel drop-boxes, postal 
parcel pick-up boxes, terminals with payment functions, 
vending machines, cash register systems, electronic 
cash registers, self-service cash register systems, cash 
safes and telecommunication equipment; rental of data 
processing equipment; remote monitoring services of 
safes and vaults [quality control]; remote-controlled 
maintenance and repair of software for automated teller 
machines, credit and debit card operated terminals, 
cash dispensing terminals, and access control 
terminals for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1411721 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201809168 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.07.12 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.11, EM, 017197054 
(540) Gjengivelse av merket: 

Hoffmann Tools & Solutions All 
you need to succeed 

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

 Hoffmann SE, Haberlandstr. 55, 81241 MÜNCHEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Plasters, materials for dressings, medical dressings, 

first-aid boxes sold filled, filled first aid boxes; 
medicated skin protection creams; eyewash solution. 

  Klasse 9   Protective work clothing, in particular protective suits, 
in particular against fire and chemicals, protective 
shoes, safety shoes, protective gloves; head protection, 
in particular protective helmets; protective masks, in 
particular respiratory masks, welding masks; safety 
devices, safety apparatus and safety instruments for 
fall protection systems for persons; restraints (safety -), 
other than for vehicle seats and sports equipment, 
protective nets; all the aforesaid goods for the safety of 
persons or for securing equipment; safety cable 
devices and equipment for fall-arrest systems for 
persons; horizontal and vertical fall-arrest systems; 
abseil rescue apparatus; eyewash stations; respiratory 
apparatus and respiratory masks, except for artificial 
respiration. 

  Klasse 10   Hearing protection means, in particular protective 
earplugs, protective ear flanges, protective earmuffs 
(ear protection devices in the form of headphones). 

  Klasse 20   Ladders of wood and/or of metal; step ladders of 
wood and/or of metal; office furniture; office armchairs. 

  Klasse 25   Clothing, in particular jackets (clothing), uniform 
jackets, shell jackets, soft shell jackets, insulating 
jackets, industrial jackets, work jackets and work 
trousers, trousers, uniform trousers, overalls, service 

trousers, functional clothing, undergarments, socks, 
outerwear, in particular t-shirts, polo shirts, jumpers 
(pullovers), sweatshirts, hoodies, cardigans, vests; 
shoes, in particular occupational footwear; caps 
[headwear]; headbands [clothing]. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for selling plasters, 
materials for dressings, first-aid kits, first-aid boxes, 
skin protection creams, eye rinsing solutions, protective 
workwear, security devices, safety apparatus and 
safety instruments for protecting individuals from falls, 
safety restraints, protective nets, eye rinsing devices, 
respiratory apparatus and respiratory masks, other than 
for artificial respiration, covers for clothing, office 
furniture. 

  Klasse 40   Treatment of materials, namely custom manufacture 
of tools; grinding, abrading and polishing of tools; mill 
working; coating, in particular coating of tools. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429596 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905225 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Duck Duck Go, Inc., 20 Paoli Pike, PA19301-1830 
PAOLI, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer search engine software; downloadable 

computer search engine software; downloadable 
computer search engine software that enables 
anonymous Internet searching; downloadable computer 
browser extension that enables anonymous Internet 
searching; downloadable computer software that blocks 
third party trackers from tracking website visitors and 
provides reports of third party trackers; downloadable 
computer search engine software that directs users to 
encrypted versions of websites; downloadable 
computer software that provides information on the 
privacy practices and general safety of websites. 

  Klasse 42   Computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data on a global computer network; 
development, maintenance and updating of a 
telecommunication network search engine; providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and on-line 
web links to other web sites; creating and designing 
website-based indexes of information for others 
[information technology services]; software as a service 
featuring computer search engine software; software as 
a service featuring computer search engine software 
that enables anonymous Internet searching; software 
as a service featuring software that blocks third party 
trackers from tracking website visitors; software as a 
service featuring software that directs users to 
encrypted versions of third party websites; providing 
information and news about data security, data privacy, 
online privacy, privacy practices, and encryption 
technology; providing information about controlling and 
protecting one's personal information online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1429608 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905226 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a duck wearing a bowtie, within a 
circle design. 

(730) Innehaver: 
 Duck Duck Go, Inc., 20 Paoli Pike, PA19301-1830 

PAOLI, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer search engine software; downloadable 
computer search engine software; downloadable 
computer search engine software that enables 
anonymous Internet searching; downloadable computer 
browser extension that enables anonymous Internet 
searching; downloadable computer software that blocks 
third party trackers from tracking website visitors and 
provides reports of third party trackers; downloadable 
computer search engine software that directs users to 
encrypted versions of websites; downloadable 
computer software that provides information on the 
privacy practices and general safety of websites. 

  Klasse 42   Computer services, namely, creating computer 
network-based indexes of information, websites and 
resources; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer 
network; development, maintenance and updating of a 
telecommunication network search engine; providing 
customized on-line web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and on-line 
web links to other web sites; Software as a service 
featuring computer search engine software; software as 
a service featuring computer search engine software 
that enables anonymous Internet searching; software 
as a service featuring software that blocks third party 
trackers from tracking website visitors; software as a 
service featuring software that directs users to 
encrypted versions of third party websites; providing 
information and news about data security, data privacy, 
online privacy, privacy practices, and encryption 
technology; providing information about controlling and 
protecting one's personal information online. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429675 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905227 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer and auto-immune diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of lymphoma; 
pharmaceutical preparations for inhibiting cytokine 
production; pharmaceutical preparations that modulate 
the immune system; cells for medical or clinical use; 
diagnostic kits consisting primarily of cells for medical 
or clinical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1432842 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905229 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD., 2 
Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, 159919 
SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Rental of apartments; apartment house management; 

real estate agency services; real estate management 
services relating to time-sharing; rental of real estate; 
real estate appraisal; real estate management. 

  Klasse 43   Hotel services; motel services; temporary 
accommodation; rental of temporary accommodation; 
hotel reservations; temporary accommodation 
reservations; rental of meeting rooms; restaurant 
services; snack-bar services; bar services; café 
services; food and drink catering; self-service 
restaurant services. 

  Klasse 44   Massage; health spa services; sauna services; 
aromatherapy services; beauty salon services; 
depilatory waxing; manicuring. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

155 
 

(111) Int.reg.nr: 1433880 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905230 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD., 2 
Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, 159919 
SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Rental of apartments; apartment house management; 

real estate agency services; real estate management 
services relating to time-sharing; rental of real estate; 
real estate appraisal; real estate management. 

  Klasse 43   Hotel services; motel services; temporary 
accommodation; rental of temporary accommodation; 
hotel reservations; temporary accommodation 
reservations; rental of meeting rooms; restaurant 
services; snack-bar services; bar services; café 
services; food and drink catering; self-service 
restaurant services. 

  Klasse 44   Massage; health spa services; sauna services; 
aromatherapy services; beauty salon services; 
depilatory waxing; manicuring. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433979 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201815214 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.25, DE, 30 2018 105 

772 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Exyte AG, Löwentorbogen 9b, 70376 STUTTGART, 
Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Fans, filters for the industrial air purification, air filter 
ventilator units, lights, ventilating apparatus for air 
conditioning as well as air conditioning apparatus, all 
being for use in clean rooms, climatic chambers, clean 
room ceilings, rotation locks and tunnel locks; all the 
aforementioned goods fitted to the use in grid ceilings, 
walls, floors, covering plates and partitions; heating and 
air conditioning installations for building technology; 
refrigerating, heating, drying and ventilating 
installations, equipment and apparatus; air conditioning 
equipment and apparatus and installations consisting 
thereof; dust, solvent vapour and oil mist extraction and 
separating apparatus and installations, all being for use 
in clean room installations or for use in the treatment of 
atmospheric gases; fans for the aforementioned goods. 

  Klasse 37   Building construction supervision, assembly services 
relating to the installation and installation services in 
the field of building technology and process technology 
installations for air conditioning technology, clean room 

technology, building technology, electrical engineering, 
supply technology, sanitation technology, 
environmental control, computerization and media 
supply purposes; maintenance in the field of repair and 
cleaning of semi-conductor factories; construction of 
semi-conductor factories, assembly services relating to 
the installation and installation services relating to the 
building of semi-conductor factories; installation and 
assembly services relating to the installation of heating, 
refrigerating, air conditioning, drying, ventilating, 
extraction and separating installations and apparatus; 
implementation of maintenance and inspection works in 
the context of maintenance and inspection intervals 
stipulated by the manufacturer and repair and 
maintenance of heating, refrigerating, air conditioning, 
drying, ventilating, extraction and separating 
installations and apparatus; assembly services relating 
to the installation and installation of environmental 
protection apparatus and devices for existing factories. 

  Klasse 42   Technical planning of building technology and process 
technology installations for the air conditioning 
technology, clean room technology, building 
technology, electrical engineering, supply technology, 
sanitation technology, environmental control, 
computerization and media supply purposes; 
performance of technical inspections of statutory 
operability of heating, refrigerating, air conditioning, 
drying, ventilating, extraction and separating 
installations and apparatus; building technology 
services, namely performance of technical inspections 
of operability of building technology installations and of 
technical production and process flow; technical 
planning and consultancy therefor relating to 
implementation of production process and flow in the 
field of microelectronics, the pharmaceutical industry 
and the food industry; technical planning and 
consultancy therefor relating to environmentally-friendly 
microelectronics manufacture; technological 
consultancy for the implementation of environmentally-
friendly microelectronics manufacture; technical 
consultancy in the redesigning of semi-conductor 
factories; technical consultancy for improving ecological 
efficiency and energy saving and recycling technology; 
technical planning of semi-conductor factories; 
technical planning, performance of technical inspection, 
also with regard to legal requirements, as well as 
certification of clean rooms and all types of technical 
building equipment at the stages of planning, 
installation, function and performance, and of the 
documentation therefore in the context of technical 
project management and performance of technical 
inspections; technical planning of building and process 
technology installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1436093 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201815711 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kindred IP, Woodbourne Hall, PO Box 3162, 1110 
ROAD TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software; software packages; software applications; 
recorded programs, for computers; computer programs; 
downloadable files; downloadable image files; recorded 
computer programs; computer programs 
(downloadable software); downloadable electronic 
publications; apparatus and instruments for information 
storage, reading, recording, capture, printing, display 
and transmission; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sounds or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compacts discs, dvds and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment, computers; 
computer software. 

  Klasse 28   Games; board games, playing cards, poker playing 
game; poker playing sets with chips, card shuffling 
apparatus, card holders (games equipment), playing 
cloths (games equipment), games tables (games 
equipment), games bags (games); slot machines; coin-
operated amusement apparatus; counter-freed 
amusement apparatus; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 38   Providing access to multiple-user network systems 
allowing access to gaming and betting information and 
services via television, the Internet, other networks and 
other media or communication channels. 

  Klasse 41   Entertainments and sports services provided offline 
and online from a computer database or from the 
Internet; services of a sports bookmaker; organization 
and operation of football pools, lotteries and betting; 
arranging and conducting of contests and competitions, 
including offline and online by way of a computer 
database or the Internet; services in the field of racing, 
wagers and betting, games of chance, entertainment, 
bingo halls, casinos, gambling, games of chance, 
electronic games, media games, tournaments for poker 
and other card games, action skill games and lotteries, 
including online via a computer database, 
telecommunications and  the Internet; information 
relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1437911 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201816323 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.12.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.03, US, 87906607 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the wording "SUZANOBAGIMD", 
with the "SUZAN" and "MD" portions of the mark in 
bold font. 

(730) Innehaver: 
 Nextcell Medical Company, 5830 Ellsworth Avenue, 

Suite 303, PA15232 PITTSBURGH, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Skin care products, namely, non-medicated skin care 

preparations, non-medicated skin creams and lotions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1440034 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201816904 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.12.20 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.12, DK, VA 2018 

00853 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FIRTAL GROUP ApS, Møgelhøj 8, 8520 LYSTRUP, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab, 

Rådhuspladsen 4, 1550 KØBENHAVN V, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Shaving preparations; moustache wax; facial soaps; 
shaving soap; cream soaps; skin lotion; shaving balm; 
shaving cream; shaving gel, shaving lotion; shaving 
sets, comprised of shaving cream and aftershave; 
shaving foam; after-shave lotions; shaving stones; 
preshaving preparations; shaving oils; shaving sprays. 

  Klasse 8   Manually-operated razor blade sharpeners; razor 
blades; razor cases; razor knives; electric and non-
electric razors; dispensers for razor blades; blades for 
electric razors; dispensers for razor blades; hand tools 
and implements (hand operated). 

  Klasse 21   Shaving brushes; shaving brush stands; shaving 
dishes; shaving bowls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1440384 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201817013 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tandem Diabetes Care, Inc., 11075 Roselle Street, 
CA92121 SAN DIEGO, USA 

(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Medical apparatus, namely, infusion and injection 
devices for administering drugs and other 
medicaments, infusion sets. 

  Klasse 44   Interactive medical monitoring, reporting and alert 
services for infusion pump users for medical treatment 
purposes; providing health information for medical 
professionals and patients to exchange medical 
information and data from devices for medical 
monitoring purposes, via a web site; telemedicine 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1441432 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201817151 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LS the brand B.V., Herengracht 39 B, 1015BB 
AMSTERDAM, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Articles of jewellery, jewellery, precious stones; 
articeles of jewellery, jewellery and jewellery made of 
glass, plastic, non-precious metals, precious stones 
(semi-precious stones), pearls, rubber, precious 
metals, wood, ceramics, stone, leather, titanium, ivory, 
amber, cotton, wool, enameled and/or other natural 
products; magnetic jewellery; clocks, chronometers, 
chronometrical instruments and watches, watch bands, 
watch bracelets; cases of precious metals for watches 
and articles of jewellery; rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (articles of jewellery), pendants, 
key tags; necklaces (jewellery). 

  Klasse 18   Trunks, suitcases, travelling bags; bags, briefcases, 
handbags, shoulder bags, carrier-bags, holdalls, sport 
bags, shopping bags, beach bags, vanity cases 
(empty), rucksacks, backpacks, sling bags not included 
in other classes and clothing bags; purses, billfolds and 
wallets; the aforementioned products wholly or partially 
made of leather or imitations of leather; umbrellas and 
parasols. 

  Klasse 25   Clothing; ladies wear; pants, shirts, undershirts, 
blouses, jumpers, sweaters, shirts, t-shirts, vests, 

corselets, underwear, undergarments, stocking 
suspenders, corsets, lingerie, bras, bustiers, 
bodystockings, underpants, briefs, boxers, tights, 
socks, stockings, legwarmers, outerwear, coats, 
bathing trunks, jackets, jackets, parkas, pullovers, 
ponchos, pajamas, swimwear, bikinis, trousers, shorts, 
bermudas, leggings, skirts, underskirts, dresses, slips, 
frocks, babywear, swimwear, sportswear, sleep masks; 
footwear, including shoes, trainers, boots, sneakers, 
slippers, flip-flops, espadrilles, sandals; headwear, 
including bathing caps, shower caps, hoods, 
headbands, hats, caps, berets, gloves [clothing], 
mittens, shawls, sashes, scarves, bandanas, belts and 
waistbands. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1441478 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905235 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.21, US, 88202247 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for use in the treatment 

of multiple myeloma, blood disease, cancer, diseases 
in the fields of oncology, immunology and inflammation; 
pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1442007 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905236 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.21, US, 88202270 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, NJ07901 
SUMMIT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for use in the treatment 

of multiple myeloma, blood disease, cancer, diseases 
in the fields of oncology, immunology and inflammation; 
pharmaceutical preparations, namely, cytokine 
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that 
modulate the immune system. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1442763 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201900156 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.29, EM, 017907459 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE, 2035 
route des Colles, 06903 SOPHIA ANTIPOLIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Rental of advertising time on communication media; 

design of advertising materials; rental of advertising 
material; presentation of goods on all communication 
media, for retail sale; dissemination of samples; public 
relations; document reproduction; compilation of 
information into computer databases; advertising; rental 
of advertising space; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; publication of 
advertising texts; arranging newspaper subscriptions 
for others; dissemination of advertisements; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
rental of advertising panels; online advertising on a 
computer network. 

  Klasse 38   Videoconferencing services; communications by fiber-
optic networks; information on telecommunications; 
cellular telephone communication services; 
communications by computer terminals; provision of 
user access to global computer networks; telephone 
communications; provision of access to databases; 
news or information agencies; connection by 
telecommunications to a global computer network; 
electronic messaging services; rental of 
telecommunication apparatus; television broadcasting; 
radio broadcasting; provision of on-line forums; rental 
of access time to global computer networks; electronic 
bulletin board services (telecommunication services); 
telecommunications; radio communications; 
teleconferencing services. 

  Klasse 41   Publication of books; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; rental of videotapes; 
organization and conducting of seminars; organization 
and conducting of symposiums; videotape editing; 
rental of video cassette recorders; education; 
publication of texts other than advertising texts; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; online publication of 
specialized electronic books and journals; training; 
rental of radio and television sets; videotape film 
production; electronic desktop publishing; rental of 
motion pictures; book lending; organization and 
conducting of non-virtual educational forums; 
organization and conducting of training workshops; 
sporting and cultural activities; organization of 
competitions (education or entertainment); vocational 
retraining; game services provided on-line from a 
computer network; information relating to education; 
rental of sound recordings; entertainment; electronic 
publication of books and journals online; publishing; 
publication of printed matter concerning education; 
editing of medical publications; editing of electronic 
publications; online publication services; provision of 
non-downloadable electronic publications; publication 
services for periodical and non-periodical publications, 
other than advertising texts; services regarding 
publications which can be consulted via a global 
computer network or the Internet. 

  Klasse 42   Technical project studies; software development; 
software as a service (SaaS); rental of computer 
software; information technology (IT) consultancy; 
electronic data storage; digitization of documents; 
computer system design; scientific research; research 
and development of new products for others; 
maintenance of computer software; services provided 
by engineers and scientists conducting assessments, 
estimates, research and reports in the field of science 
and technology; scientific research services for medical 
purposes; programming for computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1442780 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201900157 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.17, EM, 017901614 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE, 2035 

route des Colles, 06903 SOPHIA ANTIPOLIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Rental of advertising time on communication media; 

design of advertising materials; rental of advertising 
material; presentation of goods on all communication 
media, for retail sale; dissemination of samples; public 
relations; document reproduction; compilation of 
information into computer databases; advertising; rental 
of advertising space; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; publication of 
advertising texts; arranging newspaper subscriptions 
for others; dissemination of advertisements; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
rental of advertising panels; online advertising on a 
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computer network. 
  Klasse 38   Videoconferencing services; communications by fiber-

optic networks; information on telecommunications; 
cellular telephone communication services; 
communications by computer terminals; provision of 
user access to global computer networks; telephone 
communications; provision of access to databases; 
news or information agencies; connection by 
telecommunications to a global computer network; 
electronic messaging services; rental of 
telecommunication apparatus; television broadcasting; 
radio broadcasting; provision of on-line forums; rental 
of access time to global computer networks; electronic 
bulletin board services (telecommunication services); 
telecommunications; radio communications; 
teleconferencing services. 

  Klasse 41   Publication of books; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; rental of videotapes; 
organization and conducting of seminars; organization 
and conducting of symposiums; videotape editing; 
rental of video cassette recorders; education; 
publication of texts other than advertising texts; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; online publication of 
specialized electronic books and journals; training; 
rental of radio and television sets; videotape film 
production; electronic desktop publishing; rental of 
motion pictures; book lending; organization and 
conducting of non-virtual educational forums; 
organization and conducting of training workshops; 
sporting and cultural activities; organization of 
competitions (education or entertainment); vocational 
retraining; game services provided on-line from a 
computer network; information relating to education; 
rental of sound recordings; entertainment; electronic 
publication of books and journals online; publishing; 
publication of printed matter concerning education; 
editing of medical publications; editing of electronic 
publications; online publication services; provision of 
non-downloadable electronic publications; publication 
services for periodical and non-periodical publications, 
other than advertising texts; services regarding 
publications which can be consulted via a global 
computer network or the Internet. 

  Klasse 42   Technical project studies; software development; 
software as a service (SaaS); rental of computer 
software; information technology (IT) consultancy; 
electronic data storage; digitization of documents; 
computer system design; scientific research; research 
and development of new products for others; 
maintenance of computer software; services provided 
by engineers and scientists conducting assessments, 
estimates, research and reports in the field of science 
and technology; Scientific research services for medical 
purposes; programming for computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1442783 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201900158 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.01, EM, 017911204 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SOCIETE EUROPEENNE DE CARDIOLOGIE, 2035 
route des Colles, 06903 SOPHIA ANTIPOLIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Rental of advertising time on communication media; 

design of advertising materials; rental of advertising 
material; presentation of goods on all communication 
media, for retail sale; dissemination of samples; public 
relations; document reproduction; compilation of 
information into computer databases; advertising; rental 
of advertising space; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; publication of 
advertising texts; arranging newspaper subscriptions 
for others; dissemination of advertisements; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
rental of advertising panels; online advertising on a 
computer network. 

  Klasse 38   Videoconferencing services; communications by fiber-
optic networks; information on telecommunications; 
cellular telephone communication services; 
communications by computer terminals; provision of 
user access to global computer networks; telephone 
communications; provision of access to databases; 
news or information agencies; connection by 
telecommunications to a global computer network; 
electronic messaging services; rental of 
telecommunication apparatus; television broadcasting; 
radio broadcasting; provision of on-line forums; rental 
of access time to global computer networks; electronic 
bulletin board services (telecommunication services); 
telecommunications; radio communications; 
teleconferencing services. 

  Klasse 41   Publication of books; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; rental of videotapes; 
organization and conducting of seminars; organization 
and conducting of symposiums; videotape editing; 
rental of video cassette recorders; education; 
publication of texts other than advertising texts; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; online publication of 
specialized electronic books and journals; training; 
rental of radio and television sets; videotape film 
production; electronic desktop publishing; rental of 
motion pictures; book lending; organization and 
conducting of non-virtual educational forums; 
organization and conducting of training workshops; 
sporting and cultural activities; organization of 
competitions (education or entertainment); vocational 
retraining; game services provided on-line from a 
computer network; information relating to education; 
rental of sound recordings; entertainment; electronic 
publication of books and journals online; publishing; 
publication of printed matter concerning education; 
editing of medical publications; editing of electronic 
publications; online publication services; provision of 
non-downloadable electronic publications; publication 
services for periodical and non-periodical publications, 
other than advertising texts; services regarding 
publications which can be consulted via a global 
computer network or the Internet. 

  Klasse 42   Technical project studies; software development; 
software as a service (SaaS); rental of computer 
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software; information technology (IT) consultancy; 
electronic data storage; digitization of documents; 
computer system design; scientific research; research 
and development of new products for others; 
maintenance of computer software; services provided 
by engineers and scientists conducting assessments, 
estimates, research and reports in the field of science 
and technology; Scientific research services for medical 
purposes; programming for computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1444178 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201900454 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.10 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.05, CH, 722339 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sika AG, Zugerstrasse 50, 6340 BAAR, Sveits 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for use in industry; unprocessed 

inorganic products for facade preparation. 
  Klasse 2   Inorganic decorative and protective coatings in the 

form of paints other than for insulation purposes, 
coatings (paints) used as primers. 

  Klasse 17   Insulating materials, particularly thermal insulation 
materials and acoustic insulation materials for facades. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials, particularly, ready-to-
use inorganic paste, cement, lime, mortar for leveling 
and repairing, facade coating, adhesive mortars of 
cement for leveling; reinforcing fabrics of fiberglass. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1444646 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201900736 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.17 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.29, EM, 017976493 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Naust Marine, EHF., Midhellu 4, 221 
HAFNARFJORDUR, Island 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machinery for vessels; machine tools; engines except 

for land vehicles; naval machinery. 
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, control (inspection), rescue and teaching 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for the conduction, distribution, transformation, 
accumulation, regulation or control of electricity; 
apparatus for recording, transmitting or reproducing 
sound or images; magnetic record carriers, acoustic 
discs; cds, dvds and other digital recording media; 
mechanisms for prepaid devices; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; software; fire extinguishers. 

  Klasse 42   Engineering and design services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1448063 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201901666 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.07 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.08, CH, 724216 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BUNGE LIMITED, 50 Main Street, NY10606 WHITE 
PLAINS, USA 

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

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

  Klasse 1   Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics; chemical additives for use in the 
manufacture of pharmaceuticals; chemical additives for 
use in the manufacture of food; antioxidants for the 
manufacture of cosmetics; vitamins for the manufacture 
of cosmetics; chemical preparations for use in the 
manufacture of cosmetics; antioxidants for the 
manufacture of food supplements; proteins for the 
manufacture of food supplements; vitamins for the 
manufacture of food supplements; proteins for the food 
industry; vitamins for the food industry; chemical 
products for preserving foodstuffs; chemical additives 
for oils; oils for the preservation of food; vitamins for 
use in the manufacture of pharmaceuticals; preserving 
agents for the pharmaceutical industry; lecithin (raw 
material); lecithin for industrial purposes; lecithin for the 
food industry; chemical additives for food and 
beverages based on ascorbic acid, carbohydrate, 
tocopherols, lecithin, vitamin E, sterols and ester 
sterols, glycerin, proteins, tocotrienols, squalene, 
carotenoids; antioxidants for the manufacture of 
pharmaceutical products. 

  Klasse 5   Medicinal preparations; pharmaceutical preparations; 
nutraceutical preparations for therapeutic or medical 
use; dietetic foods for medical use; antioxidants for 
medical use; food supplements; antioxidants used as 
food supplements; adjuvants for medical use; lecithin 
for pharmaceutical use; vitamin preparations; 
preparations for medical use containing vitamins, trace 
elements, fatty acids, amino acids, enzymes and 
coenzymes, or plant extracts for medicinal use; food 
supplements of proteins, carbohydrates, ores, lipids, 
sterol or other nutrients including ascorbic acid, 
tocopherols, lecithin, vitamin E, sterols and ester 
sterols, glycerin, proteins, tocotrienols, squalene, 
carotenoids. 

  Klasse 29   Processed food preparations (dishes) made with 
meat, fish, poultry, game, meat extracts, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, 
jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible 
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oils and fats, containing natural components, 
antioxidants, carotenoids or other natural components, 
ascorbic acid, tocopherols, lecithin, vitamin E, sterols 
and ester sterols, glycerin, proteins, tocotrienols, 
squalene, carotenoids, not for medical use; lecithin for 
culinary use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1451569 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201902539 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.03, DE, 30 2018 107 

402 
(540) Gjengivelse av merket: 

F20 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203 
WIESBADEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in industry; impregnating chemical 
preparations; adhesives used in industry, in particular 
made of synthetic resins; chemicals used in industry, 
being additives for building materials; chemicals used 
in industry, being additives for screed, concrete and 
mortar; liquid plastics, unprocessed, included in this 
class; preservatives for building materials (except for 
organic substances); refining agents for concrete, 
mortar and screed, included in this class, in particular 
for preventing the drying out of concrete and mortar, for 
screeds and finished concrete parts, for enhancing the 
resistance of cement screeds to impact, wear, frost and 
chemical stress, for increasing imperviousness against 
liquids and gases as well as for controlling the working 
consistency; unprocessed artificial resins; surface-
active agents (tensides); damp proofing preparations 
for brickwork, except paints; horticulture chemicals; 
antifreeze; chemical additives for use in industrial 
cleaning processes for removing and cleaning joint 
compounds; solvents for paints, varnishes and 
lacquers; silicones. 

  Klasse 17   Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; artificial 
and synthetic resins (semi-finished products); resins 
(semi-finished products) for fabricating adhesives; cast 
resins (semi-finished products) including silica sand; 
sealing materials; packing materials; insulating 
materials; sealing tapes; sealing collars; rubber gloves 
for insulating purposes, not for household purposes; 
joint fillers (sealant compounds for joints); insulating 
coatings (paints) and insulating lacquers; insulating 
paints; self-adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; insulating 
coatings; soundproofing materials; filling material as 
insulating, damping and sealing materials; fibreglass 
insulation materials for building purposes; fibreglass 
fabrics for building insulation. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), in particular with 
damping and insulating properties; building materials 
(non-metallic), namely hydraulic binding agents in 
particular cement, lime, gypsum and as additives for 
binding and hardening concrete, mortar and stony-type 
building materials; building materials (non-metallic), 
namely hydraulic binding agents and mixtures 
composed thereof containing aggregates, pozzolanic 
materials (concrete admixtures) and/or chemical 
substances (concrete admixtures); mortar (building 
material); plaster (building material); screeds (building 

material); reinforcing fabrics (non-metallic) for building 
purposes; contact sludges (non-metallic) for building 
purposes; building materials, non-metallic, in the form 
of filling materials for building purposes for preparing 
surfaces made of concrete, mortar and other stony-type 
building materials; silica sand for building purposes; 
bitumen; bituminous products for building; pipes, not of 
metal, for building purposes; concrete; concrete 
building elements; roof coverings, not of metal; 
bituminous coatings for roofing (except for sealing and 
insulating purposes); windows, not of metal; felts for 
building; gravel; sand for building purposes; 
prefabricated swimming pools (not of metal); 
prefabricated chimneys, not of metal; floor tiles, not of 
metal; tile floorings, not of metal; binding material for 
road repair; road coating materials; bituminous coatings 
for roofing, for sealing and insulating purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1451925 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201902594 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CPA GLOBAL (IPENDO) AB, Nordenskiöldsgatan 8, 
21119 MALMÖ, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software, including computer server 
software; computer network management software; 
computer utility programs; computer software 
development programs; computer security and 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers; all relating to the 
searching, monitoring, analysis, management and 
maintenance of intellectual property rights. 

  Klasse 35   Business management assistance; business 
research; provision of business information; business 
information management services, namely, compilation 
of information into computer databases and 
systemization of information into computer databases; 
maintaining of computer databases for others in the 
field of intellectual property rights; computerized file 
management; searching of computer database for 
others; all relating to the searching, monitoring, 
analysis, management and maintenance of intellectual 
property rights; computer services, namely, data 
processing services for others in the field of intellectual 
property rights. 

  Klasse 41   Education and training services, relating to business 
management, computers and computer programs; 
arranging and conducting conferences, exhibitions and 
seminars, relating to business management, computers 
and computer programs; publishing services; all 
relating to the searching, monitoring, analysis, 
management and maintenance of intellectual property 
rights. 

  Klasse 42   Computer services, namely, computer software 
design services, computer software advisory services, 
computer systems integration services, data storage 
services for others in the field of intellectual property 
rights; maintaining and designing of computer software 
for others in the field of intellectual property rights; 
website planning and building; building and hosting of 
websites for others; website design consultation; 
computer programming; electronic data storage; 
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providing computer search engine services in the 
nature of searching and retrieving information, sites 
and other resources available on computer networks 
for others; providing customized computer search 
engine services which involve searching and retrieving 
information at customers' specific request via the 
internet; all relating to the searching, monitoring, 
analysis, management and maintenance of intellectual 
property rights. 

  Klasse 45   Legal support services; intellectual property watching 
services; legal research; licensing of computer software 
[legal support services]; registration of domain names 
[legal support services]; intellectual property 
consultancy services; acquiring and maintenance of 
intellectual property right services which involve 
provision of searching and investigation services in 
relation to intellectual property rights, monitoring of 
deadlines relating to intellectual property rights and 
attending to payments and collation of documentation 
in relation to the protection and management of 
intellectual property; all relating to the searching, 
monitoring, analysis, management and maintenance of 
intellectual property rights. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1455117 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201903586 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.14 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.24, US, 88092263 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osprey Packs, Inc., 800 North Park Street, CO81321 
CORTEZ, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags specially adapted to hold backpacks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1455121 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201903587 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.14 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.07, EM, 017950693 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1455130 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201903588 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VINI VALLI DI VERONA SRL, Piazzale Vittorio Veneto, 
93 BUSSOLENGO (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1456950 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904016 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.05, FR, 4466939 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ROQUETTE FRERES, 1 Rue de la Haute Loge, 62136 
LESTREM, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Resistant maltodextrin, soluble fiber, glucose syrup, 

maltose syrup, starch hydrolysates for the human, 
dietetic and animal food industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458044 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201904372 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.31, US, 87942542 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Splashlight Photographic & Digital Studios LLC, 75 
Varick Street, NY 10013 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Integrated computer hardware and software systems 

and software for analyzing data and image files and for 
embedding metadata into files; computer hardware and 
software systems for analyzing and compiling business 
data for tracking activity of consumer behavior; 
computer hardware and software systems for live 
inventory management for the data analytics process. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458072 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201904378 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.11, IT, 

302018000029160 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Trademark consisting of the writing "VICTORIA 
ARDUINO" written in special letters above a pair of 
stylized wings. 

(730) Innehaver: 
 OMT BELFORTE S.R.L., Via Madonna d'Antegiano, 2, 

62031 BELFORTE DEL CHIENTI (MC), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric coffee grinders; power-operated coffee 
grinders; electrical appliances used in kitchen for 
milling; pepper mills, other than hand-operated; spice 
grinders (electric -); food processors, electric; electric 
kitchen appliances for chopping, mixing, pressing; 
kitchen machines, electric; electric kitchen tools; 
electric coffee frothers; electric milk frothers; beverage 
making machines; electric mixers for household 
purposes; food preparation machines, 
electromechanical; food whisks (electric -); electric food 
blenders; graters, electric; vending machines. 

  Klasse 11   Coffee percolators, electric; espresso machines, 
electric; coffee machines, electric; electric wireless 
coffeepots; automatic installations for making coffee; 
coffee roasters; coffee roasting ovens; electric coffee 
filters; coffee roasting machines; electric chocolate 
makers; heating and cooling apparatus for dispensing 
hot and cold beverages; apparatus for keeping hot 
drinks warm; thermoelectric apparatus for heating 
beverages; refrigerated dispensing units for beverages; 
beverage cooling apparatus; refrigerating apparatus 
and machines; refrigerators; apparatus for heating, 
steam generating, cooking, drying and water supply. 

  Klasse 35   The bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods, excluding the transport thereof, 
namely electric coffee percolators, electric espresso 
machines, electric coffee machines, electric wireless 
coffeepots, automatic installations for making coffee, 
coffee roasters, coffee roasting ovens, electric coffee 
filters, coffee roasting machines, electric chocolate 
makers, heating and cooling apparatus for dispensing 
hot and cold beverages, apparatus for keeping hot 
drinks warm, refrigerated dispensing units for 
beverages, refrigerating apparatus and machines, 
apparatus for heating, steam generating, cooking, 
drying and water supply, electric coffee grinders, 
power-operated coffee grinders, electrical appliances 
used in kitchen for milling, electric spice grinders, 
electric food processors, electric kitchen appliances for 
chopping, mixing and pressing, electric kitchen 
machines, electric kitchen tools, electric coffee frothers, 
electric milk frothers, beverage making machines, 
electromechanical food preparation machines, vending 
machines, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods; the bringing together, for 
the benefit of others, of a variety of goods, excluding 
the transport thereof, namely non-electric coffeepots, 

non-electric coffee percolators, non-electric plunger 
style coffee makers, vacuum coffee makers, hand-
operated coffee grinders, non-electric spice grinders, 
coffee stirrers, non-electric coffee frothers, tea infusers, 
non-electric coffee filters, coffee services in the nature 
of tableware, coffee cups, cups, coffee scoops, sugar 
bowls, drinking glasses, coffee mugs, refillable coffee 
capsules, refillable tea capsules, non-electric coffee 
filters, household utensils and containers, services in 
the nature of dishes, tableware, table plates, trays for 
household purposes, baskets for household purposes, 
bottles, bottle cradles, household or kitchen utensils, 
baking utensils, napkin holders, household containers, 
lunch pails, brushes, combs, sponges, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, excluding the transport thereof, 
namely jewellery, costume jewellery, goldware, 
bracelets [jewellery], earrings, necklaces [jewellery], 
jewelry chains, rings [jewellery], tie clips, charms 
[jewellery], key rings, jewelry cases [caskets], boxes of 
precious metal, figurines [statuettes] of precious metal, 
works of art of precious metal, scale models 
[ornaments] of precious metal, timepieces, 
chronometric instruments, watches, alarm clocks, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, excluding the transport 
thereof, namely albums, calendars, office requisites, 
diaries and agendas, printed matter, stationery, 
stationery cases, note pads, drawing pads, writing or 
drawing books, printed tickets, envelopes [stationery], 
paper and cardboard, display binders, folders for 
papers, cardboard boxes, trading cards, adhesives 
[glues] for stationery or household purposes, name 
badge holders [office requisites], stamps [seals], clips 
for name badge holders [office requisites], artists' 
materials, paintbrushes, drawing instruments, pens, 
pencils, rubber erasers, crayons, felt-tip markers, 
aquarelles, chalks for colouring, bookmarkers, 
paperweights, photographs [printed], photograph 
stands, party decorations of paper, party stationery, 
pads of party invitations, banners of paper, flags of 
paper, gift bags, paper bags and sacks, table napkins 
of paper, tablecloths of paper, printed publications, 
promotional publications, newspapers, periodicals, 
books, office requisites except furniture, instructional 
and teaching material (except apparatus), printing 
fonts, bookbinding material, paper sheets [stationery], 
films and bags for wrapping and packaging, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, excluding the transport thereof, 
namely leather, unworked or semi-worked, imitations of 
leather, bags, clutch purses, coin purses, wallets, credit 
card holders made of leather, keycases, key cases of 
imitation leather, rucksacks, all purpose sports bags, 
haversacks, briefcases [leather goods], business card 
cases, card holders made of leather, calling card 
cases, shopping bags with wheels attached, textile 
shopping bags, school satchels, suitcases, sports bags, 
holdalls, suitcases with wheels, luggage covers, bum-
bags, cosmetic bags (empty), cases of imitation leather 
(empty), trunks and travelling bags, boxes made of 
leather, scraps made of imitation leather, bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging, 
umbrellas, parasols, walking sticks, leads for animals, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of goods, excluding the transport 
thereof, namely clothing, sweat shirts, hosiery, dresses, 
trousers, shorts, jerseys, leather clothing, waterproof 
clothing, stockings, parkas, evening coats, skirts, suits, 
jackets, t-shirts, clothing for gymnastics, shirts, 
swimming costumes, bath robes, underwear, 
nightshirts, housecoats, pyjamas, gloves (clothing), 
shawls, head scarves, scarves, stoles, cloaks, ties, bow 
ties, cassocks, layettes [clothing], aprons [clothing], 
masquerade costumes, belts [clothing], braces, 
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headgear for wear, caps, shoes, boots, ankle boots, 
galoshes, rain boots, sports footwear, sandals, slippers, 
soles for footwear, inner soles, heels, footwear uppers, 
shoe inserts for non-orthopaedic purposes, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods; on-line retail and wholesale store services 
featuring electric coffee percolators, electric espresso 
machines, electric coffee machines, electric wireless 
coffeepots, automatic installations for making coffee, 
coffee roasters, coffee roasting ovens, electric coffee 
filters, coffee roasting machines, electric chocolate 
makers, heating and cooling apparatus for dispensing 
hot and cold beverages, apparatus for keeping hot 
drinks warm, refrigerated dispensing units for 
beverages, refrigerating apparatus and machines, 
apparatus for heating, steam generating, cooking, 
drying and water supply, electric coffee grinders, 
power-operated coffee grinders, electrical appliances 
used in kitchen for milling, electric spice grinders, 
electric food processors, electric kitchen appliances for 
chopping, mixing and pressing, electric kitchen 
machines, electric kitchen tools, electric coffee frothers, 
electric milk frothers, beverage making machines, 
electromechanical food preparation machines, vending 
machines; on-line retail and wholesale store services 
featuring non-electric coffeepots, non-electric coffee 
percolators, non-electric plunger style coffee makers, 
vacuum coffee makers, hand-operated coffee grinders, 
non-electric spice grinders, coffee stirrers, non-electric 
coffee frothers, tea infusers, non-electric coffee filters, 
coffee services in the nature of tableware, coffee cups, 
cups, coffee scoops, sugar bowls, drinking glasses, 
coffee mugs, refillable coffee capsules, refillable tea 
capsules, non-electric coffee filters, household utensils 
and containers, services in the nature of dishes, 
tableware, table plates, trays for household purposes, 
baskets for household purposes, bottles, bottle cradles, 
household or kitchen utensils, baking utensils, napkin 
holders, household containers, lunch pails, brushes, 
combs, sponges; on-line retail and wholesale store 
services featuring jewellery, costume jewellery, 
goldware, bracelets [jewellery], earrings, necklaces 
[jewellery], jewelry chains, rings [jewellery], tie clips, 
charms [jewellery], key rings, jewelry cases [caskets], 
boxes of precious metal, figurines [statuettes] of 
precious metal, works of art of precious metal, scale 
models [ornaments] of precious metal, timepieces, 
chronometric instruments, watches, alarm clocks; on-
line retail and wholesale store services featuring 
albums, calendars, office requisites, diaries and 
agendas, printed matter, stationery, stationery cases, 
note pads, drawing pads, writing or drawing books, 
printed tickets, envelopes [stationery], paper and 
cardboard, display binders, folders for papers, 
cardboard boxes, trading cards, adhesives [glues] for 
stationery or household purposes, name badge holders 
[office requisites], stamps [seals], clips for name badge 
holders [office requisites], artists' materials, 
paintbrushes, drawing instruments, pens, pencils, 
rubber erasers, crayons, felt-tip markers, aquarelles, 
chalks for colouring, bookmarkers, paperweights, 
photographs [printed], photograph stands, party 
decorations of paper, party stationery, pads of party 
invitations, banners of paper, flags of paper, gift bags, 
paper bags and sacks, table napkins of paper, 
tablecloths of paper, printed publications, promotional 
publications, newspapers, periodicals, books, office 
requisites except furniture, instructional and teaching 
material (except apparatus), printing fonts, bookbinding 
material, paper sheets [stationery], films and bags for 
wrapping and packaging; on-line retail and wholesale 
store services featuring leather, unworked or semi-
worked, imitations of leather, bags, clutch purses, coin 
purses, wallets, credit card holders made of leather, 
keycases, key cases of imitation leather, rucksacks, all 
purpose sports bags, haversacks, briefcases [leather 
goods], business card cases, card holders made of 
leather, calling card cases, shopping bags with wheels 
attached, textile shopping bags, school satchels, 

suitcases, sports bags, holdalls, suitcases with wheels, 
luggage covers, bum-bags, cosmetic bags (empty), 
cases of imitation leather (empty), trunks and travelling 
bags, boxes made of leather, straps made of imitation 
leather, bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, umbrellas, parasols, walking sticks, leads 
for animals; on-line retail and wholesale store services 
featuring clothing, sweat shirts, hosiery, dresses, 
trousers, shorts, jerseys, leather clothing, waterproof 
clothing, stockings, parkas, evening coats, skirts, suits, 
jackets, t-shirts, clothing for gymnastics, shirts, 
swimming costumes, bath robes, underwear, 
nightshirts, housecoats, pyjamas, gloves (clothing), 
shawls, head scarves, scarves, stoles, cloaks, ties, bow 
ties, cassocks, layettes [clothing], aprons [clothing], 
masquerade costumes, belts [clothing], braces, 
headgear for wear, caps, shoes, boots, ankle boots, 
galoshes, rain boots, sports footwear, sandals, slippers, 
soles for footwear, inner soles, heels, footwear uppers, 
shoe inserts for non-orthopaedic purposes; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; business merchandising display 
services; sales promotion for others; organization of 
events, exhibitions, fairs and shows for commercial, 
promotional and advertising purposes; advertising, 
including on-line advertising on a computer network; 
marketing services; business advice relating to 
franchising; assistance in franchised commercial 
business management; vending machine services; 
business management; business administration; office 
functions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458343 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201904417 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xucker GmbH, Bessemerstr. 80, 12103 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Xylitol and erythritol and mixtures thereof; tagatose 

[artificial sweeteners]. 
  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 

jellies, jams, compotes, marmalades. 
  Klasse 30   Cocoa and preparations made from cocoa, chocolate; 

confectionery without added glucose, fructose, sucrose 
or stevia; edible ices; artificial coffee; flour and 
preparations made from bread, pastry, cereals and 
confectionery; honey, sauces (condiments); spices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1458391 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201904421 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.15, EM, 017986163 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 
BAD VILBEL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary 

preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; dietetic food and substances adapted for 
medical or veterinary use, food for babies; dietary 
supplements for humans and animals; plasters, 
materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458398 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201904422 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.01, EM, 017963293 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Minut Inc, 340 S Lemon Ave #8080, CA91789 
WALNUT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Intruder identification apparatus [other than for 

vehicles]; fire alarms; electric alarms for smoke; 
electrical and electronic burglar alarms; burglar alarms; 
application software; electronic burglar alarms; safety 
alarms [other than for vehicles]; alarms; surveying 
software; computer application software for mobile 
telephones; downloadable applications for use with 
mobile devices; middleware for management of 
software functions on electronic devices; downloadable 
software applications; measuring, detecting and 
monitoring instruments, indicators and controllers; 
monitoring instruments; electronic monitoring 
instruments, other than for medical use; environmental 
control software; computer apparatus for remote meter 
reading; mobile apps; motion-activated cameras; 
environmental monitoring software. 

  Klasse 42   Air quality data collection services; software 
development; software design and development; 
installation, maintenance and updating of computer 
software; installation of computer software; installation 
of firmware; cloud computing; programming of 
operating software for accessing and using a cloud 
computing network; providing virtual computer systems 
through cloud computing; calibration [measuring]; 
measurement services. 

  Klasse 45   Alarm monitoring services; information services 
relating to safety; monitoring of burglar and security 
alarms; electronic monitoring services for security 
purposes; health and safety risk management. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458403 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201904423 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.23, GB, 

UK00003369469 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Televisions; keyboards for smart TVs; software for 

smart TVs (application); computer software for 
distributing/monitoring contents on the Internet; 
computer programs for searching the contents of 
computers and computer networks by remote control; 
computer software. 

  Klasse 41   Entertainment and amusement information provided 
online via the Internet; distribution (other than 
transportation) of television programmes; distribution of 
television programs for others; providing of videos for 
educational purposes; providing of videos for 
entertainment purposes; providing of videos for 
amusement purposes; providing audio content for 
educational purposes via the communication network 
and Internet; providing audio content for entertainment 
purposes via the communication network and Internet; 
providing audio content for amusement purposes via 
the communication network and Internet; interactive 
entertainment; television program guide services; 
entertainment services provided by television; provision 
of information relating to television programmes; 
services for the production of entertainment in the form 
of television. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1458409 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201904424 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GN Advanced Hearing Protection A/S, Lautrupbjerg 7, 
2750 BALLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Hearing protectors; hearing protection devices; ear 

defenders; ear plugs; ear plugs and ear muffs for 
protection against noise. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458419 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201904426 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.07, US, 88108803 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cyclerion Therapeutics, Inc., 301 Binney Street, 
MA02142 CAMBRIDGE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
  Klasse 42   Pharmaceutical research and development; 

conducting pharmaceutical clinical trials; 
pharmaceutical product development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458420 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201904427 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.07, US, 88108819 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cyclerion Therapeutics, Inc., 301 Binney Street, 
MA02142 CAMBRIDGE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
  Klasse 42   Pharmaceutical research and development; 

conducting pharmaceutical clinical trials; 
pharmaceutical product development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458427 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201904428 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.14, EM, 018023074 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Coram International BV, Winde 3, 5667AX GELDROP, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Shower cubicles; walk-in showers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458474 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904433 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.25, DE, 30 2018 025 

680 
(540) Gjengivelse av merket: 

DACHSER Eco Delivery Zone 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DACHSER SE, Thomas-Dachser-Strasse 2, 87439 
KEMPTEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software particularly with regard to logistics. 
  Klasse 35   Professional business planning and professional 

business consultancy in connection with warehouses, 
commission stocks and transshipment centers; 
professional business consultancy in connection with 
logistics including the planning and development of the 
storage of goods. 

  Klasse 39   Transport; storage of goods; packaging of goods; 
logistic services with regard to transportation; 
consultancy services relating to warehousing and the 
transport sector. 

  Klasse 42   Technical planning and technical development of 
warehouses, commission stocks and transshipment 
centers as well as technical consultancy in connection 
with the planning and development of the storage of 
goods; development of computer software, in particular 
software for logistics; technical consultancy in the field 
of information technology, in particular for use in the 
field of logistics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1458492 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904435 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.25, DE, 30 2018 025 

682 
(540) Gjengivelse av merket: 

DACHSER Emission Free 
Delivery 

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

 DACHSER SE, Thomas-Dachser-Strasse 2, 87439 
KEMPTEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software particularly with regard to logistics. 
  Klasse 35   Professional business planning and professional 

business consultancy in connection with warehouses, 
commission stocks and transshipment centers; 
professional business consultancy in connection with 
logistics including the planning and development of the 
storage of goods. 

  Klasse 39   Transport; storage of goods; packaging of goods; 
logistic services with regard to transportation; 
consultancy services relating to warehousing and the 
transport sector. 

  Klasse 42   Technical planning and technical development of 
warehouses, commission stocks and transshipment 
centers as well as technical consultancy in connection 
with the planning and development of the storage of 
goods; development of computer software, in particular 
software for logistics; technical consultancy in the field 
of information technology, in particular for use in the 
field of logistics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458494 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201904436 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 LUOYUAN. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 LUOYUAN. 

(730) Innehaver: 
 WUHAN ROYAL ROUTE BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD., Rm.8, F21, Bldg. B3, Blcok A04, Greenland 
International Financial City, No.725, Heping Ave., 
Wuchang Dist, WUHAN CITY, HUBEI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic preparations for skin care; 

beauty masks; perfumery; cakes of toilet soap; 
aromatic essential oils; incense; dentifrices; cleaning 

preparations; air fragrancing preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458500 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904438 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.19, US, 88123501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CANarchy Craft Brewery Collective LLC, 1800 Pike 
Road, CO80501 LONGMONT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458510 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201904439 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.08, FR, 4513619 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PEUGEOT S.A., 7 rue Henri Sainte-Claire Déville, 
92500 RUEIL-MALMAISON, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, motor 

vehicles, component parts thereof, namely suspension 
shock absorbers for vehicles; shock absorbers 
(springs) for vehicles; motors and engines for land 
vehicles; gear boxes for land vehicles; vehicle chassis; 
vehicle bodies; transmission shafts for land vehicles; 
hydraulic circuits for vehicles; torque converters for 
land vehicles; clutches; axles; brakes for vehicles; 
vehicle wheels; vehicle wheel rims; hub caps for 
wheels; hubs for vehicle wheels; solid tires for vehicle 
wheels; steering wheels; vehicle seats; headrests for 
vehicle seats; security devices for vehicles such as 
safety belts and air bags; rearview mirrors; windshield 
wipers; torsion bars; bumpers; protective molding rods; 
spoilers; spoilers; windshields; sunroofs; windows for 
vehicles; caps for gas tanks; luggage racks for 
vehicles. 

  Klasse 38   Telecommunications; local network communications; 
computer network communications; communications 
via a global communication network (the Internet); 
electronic messaging; data transmission services, 
dissemination of information by electronic means, 
especially via global communication networks such as 
the Internet, data communication networks, the Internet 
and other electronic means; telecommunication 
services, namely, online information transmission (by 
telephone or via the Internet) relating to emergency and 
technical help or assistance; transmission of 
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information via satellite and computer; transmission of 
information by telematic means. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458576 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201904451 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.09, BX, 1379791 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rigo Trading S.A., Route de Trèves 6 EBBC, Building 
E, 2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458841 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201904480 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.10, CH, 725875 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PANOLIN Holding AG, Bläsimühle, 8322 MADETSWIL, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Technical oils and greases, lubricants, oils for motors, 

for hydraulic, gear and industrial motors, in particular 
synthetic and biodegradable lubricants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458899 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201904489 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

HYDRA-HUG TECHNOLOGY 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Origins Natural Resources Inc, 767 Fifth Avenue, 
NY10153 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 

cosmetic ingredient complex used as a component in 
makeup and non-medicated skin care preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458917 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201904492 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.11, EM, 017929430 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 13, 
51709 MARIENHEIDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for treatment of materials and for 

manufacturing; machine tools for the treatment of 
materials and production; machine operated tools; 
grinding machines; rotary burrs; mounted points; fine 
grinding tools and polishing tools; diamond tools and 
cubic boron nitride (CBN) tools; grinding wheels and 
abrasive cut-off wheels; stationary abrasive cut-off 
wheels; technical brushes; tool drives, in particular 
pneumatic drives, electric drives and flexible shaft 
drives. 

  Klasse 8   Hand-operated tools and implements; files [tools]; 
rasps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1458922 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201904493 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.04, US, 88287532 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kayak Distribution Inc., Suite A, 2905 oceanside blvd., 
CA92054 OCEANSIDE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Kayak paddles; kayaks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458951 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201904497 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.30, CH, 726305 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

  Klasse 41   Education services, namely training services for 
professionals in the field of ophthalmology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459565 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201904757 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.18, IT, 

302018000040279 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PRYSMIAN S.P.A., via Chiese, 6, 20126 MILANO, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Telecommunications cables; electric cables; fibre 

optic cables; electric connectors; optical transmitters; 
optical connectors; optical electronic components, 
namely, optical transceivers; fibre optic couplings; 
cable couplings for electric cables. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459584 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201904758 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2017.12.22, US, 87732604 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ANTELLIQ CORPORATION société de droit américain, 
2805 East 14th St DFW Airport, 75261-2266 TEXAS, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools for attaching identification labels, marks, 

tags, badges, electronic chips, pennants and labels on 
animals and livestock; hand and compressed air 
application tools for attaching identification labels, 
marks, tags, badges, electronic chips, pennants and 
labels on animals and livestock; hand tools and their 
parts, namely, needles, pins, perforating tips, syringes 
and cutters, excluding surgical cutlery tools, for the 
taking of animal tissues, animal DNA samples, animal 
cartilage samples, animal blood samples, animal fluid 
samples; hand tools and their parts, namely, needles, 
pins, perforating tips, and cutters, all excluding surgical 
cutlery tools, for attaching identification tags, marks, 
signs, badges, microchips, pennants and tags on 
animals; instruments for branding animals; devices for 
stunning animals; hand tools for the breeding and 
management of animals. 

  Klasse 9   Software, downloadable software application and 
computer hardware for collecting, analyzing, 
monitoring, managing, sharing and transmitting 
information relating to identification, genome, 
biometrics, health, activity, vital signs and temperature 
of pets, livestock, animals and fish; software and 
electronic systems for the management of health, 
activity, ovulation detection, rumination monitoring, 
breed control, selection gates, animal and livestock 
food control; electronic identification apparatus for 
animals; computerized and electronic systems and 
parts and accessories thereof, namely, sensors, 
transponders and data receivers, data terminals with 
screens, antennas and optical readers, for animal 
monitoring; software, downloadable software 
applications and computer hardware for measurement, 
quality control and certification of animal milk; 
electronic remote identification systems, namely, radio-
frequency tags, bollards, transponders, scanners, 
readers and antennas, for animals, livestock, pets and 
fish; electronic identification tags and badges for 
animals, livestock, pets and fish; computer software 
and hardware used in connection with the aforesaid 
products for the collection, traceability and 
management of data and other information relating to 
quality control and certification linked with agriculture, 
animal husbandry, animal milk and meat processing; 
radiofrequency identification and biometric detection 
products, namely, microchips and readers for the 
identification and location of pets and animals; 
implantable temperature-sensitive microchips for pets, 
livestock and other animals; electronic devices for 
locating and tracking pets, livestock, animals and fish 
using radio frequency systems and global positioning 
systems (GPS); scientific sensors that can be carried 
by, or implanted in, animals, livestock, domestic 
animals and fish to collect biometric data; electrical and 
electronic devices for reading, encoding and 
programming of transponder keys and electronic touch 
switches, all for use in relation to animals and animal 
identification; electronic scanners for use in relation to 
animals and animal identification; reading devices for 
sending a radio frequency signal to a transponder in an 
animal for identification purposes, namely, radio 
frequency identification tag readers; scanners and 
integrated circuits for use with micro-tags with unique 
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identification codes for labeling, tracing or locating pets, 
livestock, animals and fish; animal identification 
electronic chips; animal identification microprocessors; 
information processing software for animal 
identification, animal management; portable input 
terminals for facilitating animal identification, animal 
management; integrated circuit readers for animals 
identification, readers of electronic systems for animals 
identification. 

  Klasse 10   Devices for monitoring the health and vital signs of 
animals and livestock; veterinary instruments and 
apparatus, namely, hypodermic syringes and injection 
guns for animals and livestock; veterinary apparatus 
and instruments, namely, needles, pins, piercing tips, 
cutters, syringes and vials for sampling, tubes and jars; 
apparatus and instruments for veterinary surgery; 
diagnostic apparatus for veterinary use, namely, 
needles, pins, perforating tips, syringes and cutters, 
excluding surgical cutlery tools, for taking samples of 
animal tissues, animal DNA samples, animal cartilage 
samples, animal blood samples, animal fluid samples; 
veterinary vials, tubes and jars for the collection and 
storage of samples of animal tissues, animal DNA, 
animal cartilage, animal blood, animal fluids; apparatus 
for the detection and analysis of animal DNA taken 
from animal tissue samples; veterinary apparatus and 
instruments for performing biopsies; veterinary 
apparatus and instruments for sampling animal tissues, 
animal DNA, animal cartilages, animal blood, animal 
fluids; apparatus for implanting or attaching 
identification tags, marks, signs, badges, microchips, 
pennants and tags on animals; sampling syringes for 
veterinary use; implanting syringes for veterinary use; 
suture needles for veterinary use; veterinary apparatus 
and instruments; subcutaneous artificial implants for 
electronic animal identification. 

  Klasse 20   Animal identification labels of plastics; livestock 
identification tags; non-metallic ear tags for animals; 
livestock brand tags not of metal; non-metallic 
identification plates for animals; non-metallic 
identification bracelets for animals. 

  Klasse 35   Business administration, business management, 
advertising in the field of measurement, quality control 
and certification of animal milk; business 
administration, commercial management, advertising in 
the field of the collection, analysis, monitoring, 
management, sharing and transmission of information 
relating to identification, genome, biometrics, health, 
vital signs and temperature of animals; retail sale and 
wholesale services for computer software and 
electronic systems for the management of health, 
activity, ovulation detection, rumination monitoring, race 
control, selection gates, control of animal and livestock 
feed; retail sale and wholesale of animal identification 
apparatus and instruments; retail sale and wholesale 
services for computerized and electronic systems and 
parts and accessories thereof, namely, data sensors, 
transponders and receivers, data terminals with 
screens, antennas and optical readers; retail sale and 
wholesale services for animal identification tags, 
livestock identification tags, animal ear tags, brand tags 
for livestock, animal identification plates, animal 
identification bracelets; retail sale and wholesale of 
apparatus and instruments for making and analyzing 
animal tissue samples, animal DNA samples, animal 
cartilage samples, animal blood samples and animal 
fluid samples; retail sale and wholesale of apparatus 
and instruments for the collection, analysis, monitoring, 
management, sharing and transmission of information 
relating to identification, genome, biometrics, health, 
vital signs and temperature of animals; retail sale and 
wholesale of apparatus and instruments for measuring, 
quality control and certification of animal milk; retail 
sale and wholesale services for software, 
downloadable software application and computer 
hardware for the collection, analysis, monitoring, 
management, sharing and transmission of information 
relating to identification, genome, biometrics, health, 
vital signs and temperature of pets, livestock, animals 

and fish; retail sale and wholesale services for 
software, downloadable software application and 
computer hardware for measuring, quality control and 
certification of animal milk and for monitoring and 
detection of animal ovulation and rumination; inventory 
management services related to animal identification, 
animal genomic material, monitoring and analysis of 
animal health and vital signs, milk measurement and 
milk quality control; compilation and systematization of 
animal identification data, animal genome analysis, 
monitoring and analysis of animal health and vital 
signs, ovulation and rumination monitoring, milk 
measurement and milk quality control; computerized 
database management in the field of animal 
identification, animal DNA and animal genome 
analysis, monitoring and analysis of animal vital signs, 
milk measurement and milk quality control; collection 
and systematization of information in computer 
databases in the field of animal identification, animal 
DNA and animal genome analysis, animal health, 
monitoring and analysis of animal activity and vital 
signs, monitoring of ovulation and rumination, milk 
measurement and milk quality control; providing 
commercial information and advice to consumers on 
the composition, quality, origin, control and tracking of 
animals and milk; import-export services in the fields of 
animal identification, animal genomic material, 
surveillance and analysis of animal health and vital 
signs, milk measurement and milk quality control; 
assistance in the management of commercial or 
industrial companies in the field of animal identification, 
animal genomic material, monitoring and analysis of 
animal health and vital signs, milk measurement and 
milk quality control; e-commerce services, namely, 
providing product information via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes in the field 
of animal identification, animal genomic material, 
monitoring and analysis of animal health and vital 
signs, milk measurement and milk quality control; 
procurement services for others [purchasing products 
and services for other companies] in the fields of 
animal identification, animal genomic material, 
monitoring and analysis of animal health and vital 
signs, milk measurement and milk quality control; 
presentation of products on any means of 
communication for retail sale in the fields of animal 
identification, animal genomic material, monitoring and 
analysis of animal health and vital signs, milk 
measurement and milk quality control; product 
demonstration in the fields of animal identification, 
animal genomic material, monitoring and analysis of 
animal health and vital signs, milk measurement and 
milk quality control; sales promotion in the fields of 
animal identification, animal genomic material, 
monitoring and analysis of animal health and vital 
signs, milk measurement and milk quality control; 
business administration, business management, 
advertising in the field of animal identification; 
maintenance of databases in the field of animal 
identification, animal management, animal genome 
analysis, ovulation and rumination monitoring, milk 
measurement and milk quality control. 

  Klasse 38   Providing access to databases related to animal 
identification, animal genomic material, monitoring and 
analysis of animal health and vital signs, milk 
measurement and milk quality control; electronic 
transmission of information related to animal 
identification, animal genomic material, monitoring and 
analysis of animal health and vital signs, milk 
measurement and milk quality control; online chat 
rooms on social networks with respect to animal 
identification, animal genomic material, monitoring and 
analysis of animal health and vital signs, milk 
measurement and milk quality control; providing 
Internet chat rooms with respect to animal 
identification, animal genomic material, monitoring and 
analysis of animal health and vital signs, milk 
measurement and quality control; providing access to 
e-commerce platforms on the Internet in the fields of 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

171 
 

animal identification, animal genomic material, 
monitoring and analysis of animal health and vital 
signs, milk measurement and milk quality control. 

  Klasse 42   Software service for the collection, analysis, 
monitoring, management, sharing and transmission of 
identification, genomic, biometric, health, activity 
information and vital signs and temperature of pets, 
livestock, animals and fish; software-service for milk 
measurement and milk quality control; computer 
platform as a service for the collection, analysis, 
monitoring, management, sharing and transmission of 
identification, genomic, biometric, health, activity and 
vital signs and temperature information of pets, 
livestock, animals and fish; computer platform as a 
service for milk measurement and milk quality control; 
design of software and computer programs relating to 
animal identification, animal genomic material, 
surveillance and analysis of animal health and vital 
signs, ovulation and rumination monitoring, milk 
measurement and milk quality control; testing, 
inspection and research with respect to agriculture, 
breeding and fishing; monitoring the origin of food 
products and animals for certification and warranty 
purposes; quality control services for food products and 
animals for certification, guarantee and identification 
purposes; quality control of food products and animals 
for others; animal quality assessment of others to 
ensure compliance with industry standards; technical 
research, safety audit and testing of animal feed for 
quality control purposes for awarding a label certifying 
compliance with industry standards; scientific 
laboratory services for the identification, evaluation and 
control of animal food products; providing technical 
advice for the installation of a computerized animal 
management system; conversion of data and computer 
programs (other than physical conversion) in the field of 
animal identification, animal management, animal 
genome analysis, ovulation and rumination monitoring, 
milk measurement and milk quality control; design, 
development, installation, maintenance, updating and 
rental of software in the field of animal identification, 
animal management, animal genome analysis, 
ovulation and rumination monitoring, milk measurement 
and milk quality control; design, development of 
databases in the field of animal identification, animal 
management, animal genome analysis, ovulation and 
rumination monitoring, milk measurement and milk 
quality control; scientific laboratory research and 
analysis services in the field of animal genomic 
research, animal identification, animal management, 
monitoring of ovulation and rumination, milk 
measurement and milk quality control; preparation of 
biological samples for testing and analysis in research 
laboratories; scientific and biological research and 
analysis services for the control of the composition, 
quality, origin, and traceability of animals food products 
and DNA; computer-aided scientific research, testing 
and analysis services in the field of animal genomic 
research; biological tests on animals for scientific 
research purposes, namely, provision of services for 
others for the testing and diagnosis of reagent samples 
in the field of animal research and science; technical 
data analysis of animal DNA for scientific research 
purposes; structural and functional analysis of animal 
genome for scientific research purposes; scientific 
research in the field of animal genetics; animal DNA 
testing for scientific research purposes; electronic data 
storage services related to animal genome analysis; 
animal genome design for scientific research purposes; 
genetic testing for scientific research purposes in the 
form of animal genetic fingerprinting services. 

  Klasse 44   Implantation of tags on animals for the purposes of 
tracking, identification, monitoring of health, activity and 
vital signs and milk; technical advisory services in the 
fields of animal food and breeding; professional 
consultancy with respect to animal identification, animal 
genomic material, animal health, surveillance and 
analysis of activity and vital signs, ovulation and 
rumination monitoring, milk measurement and milk 

quality control; veterinary services; installation of 
apparatus and instruments for identifying animals; 
tissue samples taken from animals; storage of animal 
samples; animal biopsies; biological tests on animals 
for veterinary purposes; analyzing body composition of 
animals for veterinary purposes; genetic analysis of 
animals; genetic testing services on animals; analyzing 
animal DNA. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459589 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904759 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.09, CH, 723806 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmission 
or reproduction of sounds 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, computer 
apparatus; computer software; fire extinguishers. 

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

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459592 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201904760 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.04, FR, 4451301 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AVANTIX, Bâtiment Horizon, 655 Avenue Galilée, BP 
20140, 13794 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer hardware, including computer 

peripherals, computer components; computer software; 
computer software for security and signal processing; 
computer programs; apparatus for electronic equipment 
intended for the defense, transport and energy market; 
apparatus and instruments for storage, transmission, 
reproduction, recovery and processing of data and 
information; interface apparatus for computers; data 
encryption apparatus; card reading apparatus; satellite 
transmission apparatus; computer apparatus for data 
processing; chip, magnetic and optical cards; 
microprocessor smart cards; memory cards; computer 
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memory chips; monitoring systems; computer systems 
including operating systems; electronic entry control 
systems; smart video-surveillance equipment. 

  Klasse 12   Apparatus for locomotion by land; electric vehicles, 
drones; excluding tires, inner tubes and wheels. 

  Klasse 38   Electronic communication and transmission of 
information, data, images, programs and documents 
between and via computer networks and terminals, 
wireless networks and global communication networks; 
dissemination of programs on a global computer 
network; providing access to global computer networks 
and other computer networks; communication services 
for access to information, texts, sound, images and 
data via communication networks and computer 
networks; electronic transmission of data via 
computers, global communication networks and the 
Internet; rental of access time to software and 
databases. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; advice, 
design, testing, research and assistance services with 
respect to information technology, computer 
programming, software, products and electronic 
engineering and authentication; providing information in 
the fields of computers, computer software and 
electronic engineering and development of computer 
systems, networks and software; advice, design, 
research and development, providing information in the 
fields of computing and electronic engineering, applied 
to security and authentication; research and 
development of computer hardware and software; 
technological services concerning computers; software 
rental services; updating of software via computer 
networks and global communication networks; 
consulting services with respect to telecommunication, 
software, database, computer networks and 
commercial transaction technology over electronic 
communication networks; design of standards for 
others for software design and implementation (namely 
services provided by consultants with respect to design 
and development of computer hardware). 

  Klasse 45   Investigation and surveillance services relating to the 
physical security of people and the security of material 
goods; rental of security surveillance apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459599 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201904761 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.08, EM, 017966144 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Vitanutrix AB, C/O Lameja Invest AB, Box 62, 43121 
MÖLNDAL, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Air fragrancing preparations. 
  Klasse 11   Air purifiers; water purifiers for household purposes; 

water purifiers for industrial use; ionization apparatus 
for the treatment of air or water; humidifiers; air 
handlers. 

  Klasse 21   Aromatic oil diffusers, other than reed diffusers; air 
fragrancing apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459605 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201904763 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 2RIVERS, naamloze vennootschap, Nieuwewandeling 
62, 9000 GENT, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic data carriers; computer software 

(downloadable); application software. 
  Klasse 42   Designing, developing, installing, updating and 

maintaining software; technical support, consulting 
services and provision of information relating to the use 
of computer software; rental of computer software; 
rental of downloadable software; software as a service 
(SaaS); providing temporary use of non-downloadable 
business software for use in publishing and printing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

173 
 

(111) Int.reg.nr: 1459622 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201904764 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.05, US, 88106019 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized curved band with the 
top portion of the band broken up into squares and 
rectangles; to the right of the curved band is the 
stylized wording "usenix" above the stacked wording 
"THE ADVANCED COMPUTING SYSTEMS 
ASSOCIATION". 

(730) Innehaver: 
 USENIX Association, 2560 Ninth Street, Suite 215, CA 

94710 BERKELEY, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Arranging and conducting educational conferences in 
the field of computers and computer programming; 
educational services, namely, conducting classes in the 
field of computers and computer programming and 
distribution of course material in connection therewith. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459624 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201904765 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.25, US, 88169905 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DTN, LLC, 9110 W. Dodge Road, Suite 200, NE68114 
OMAHA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in displaying, managing, 

storing, tracking, distributing and analyzing news, 
information, data, weather information and forecasts, 
market prices, commodity prices, commentary, and 
survey results in the fields of agriculture, agribusiness 
and energy; computer software for use in managing 
business operations and managing and tracking 
inventory, production, market positions, purchases and 
sales in the fields of agriculture, agribusiness and 
energy; computer software for use in displaying and 
tracking weather information and forecasts in the fields 
of aviation, construction, transportation, sports and 
public safety; cameras for use with insect traps, 
namely, internet-enabled cameras for use in detecting, 
distinguishing, counting and reporting insects; software 
for use in managing, tracking and monitoring crop 
production, use of pesticides and the presence of 
insects. 

  Klasse 16   Printed periodical publication providing news and 
information of interest to farmers and livestock 
producers. 

  Klasse 21   Insect traps; insect traps containing a camera 
integrated into the insect trap. 

  Klasse 35   Providing business information, data analysis, and 

market research surveys to those in the agriculture, 
agribusiness and energy fields; providing an online 
marketplace for buyers and sellers of agricultural 
inputs, agricultural outputs, commodities and fuels. 

  Klasse 36   Providing financial and financial market news, 
information, and information in the form of pricing and 
quotes to agricultural producers, fuel suppliers and fuel 
producers; online brokerage in the field of agricultural 
goods and commodities; providing stock/securities 
market news and information for those in the 
agriculture, agribusiness and energy industries; 
providing financial news and information, and data in 
the form of commodity quotations to those in the 
agriculture, agribusiness, and energy industries. 

  Klasse 38   Communication and data transmission services, 
namely, providing customizable data and video streams 
of news, information, weather information and 
forecasts, market prices and commodity prices related 
to agriculture. 

  Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in displaying, managing, storing, 
tracking, distributing and analyzing news, information, 
data, weather information and forecasts, market prices, 
commodity prices, commentary and survey results in 
the fields of agriculture, agribusiness and energy; 
providing temporary use of non-downloadable software 
for use in displaying and tracking weather information 
and forecasts in the fields of aviation, construction, 
transportation, sports and public safety; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
managing business operations and management and 
tracking inventory, production, market positions, 
purchases and sales in the fields of agriculture, 
agribusiness and energy; weather forecasting, 
reporting and information services; design and 
development of software and hardware for agriculture; 
providing weather information and forecasts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459638 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201904768 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAST Fashion Brands GmbH, Wichelmannweg 23, 
22041 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses. 
  Klasse 14   Imitation jewellery, namely rings, keyrings, earrings, 

cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, 
necklaces, tie pins, pins, medallions. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather as well as goods 
from leather and imitations of leather, namely shopping 
bags, cross-body bags, shoulder bags, handbags, 
evening bags, sports bags, beach bags, school 
satchels, shoulder straps, hip sacks, suitcases, 
hatboxes, attaché cases, travel garment covers, bags, 
neck pouches, toiletry bags, shoe bags for travel, 
sports packs, school backpacks; small leather goods, 
namely card cases [note cases], identity card cases; 
bags made of textile, leather and materials similar to 
leather, included in this class; wallets; rucksacks; 
suitcases; travelling bags; umbrellas; attaché cases; 
pocket wallets; college briefcases (included in this 
class); cosmetic bags and vanity cases, not fitted. 

  Klasse 25   Clothing, in particular women's and men's outer 
clothing; blouses; costumes; dresses; skirts; jackets; 
trousers; shirts; pullovers; ties; coats; neck scarfs 
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[mufflers]; gloves; stockings; underwear; t-shirts; polo 
shirts; sports clothing; bathing suits; leather clothing; 
headgear; shoes; boots; belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459684 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201904774 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.21, EM, 017960061 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urban Airship, Inc., 1225 W. Burnside St., Suite 401, 
OR 97209 PORTLAND, USA 

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

optimizing, analyzing, segmenting, hosting, and 
transmitting electronic data, messages and images for 
digital customer engagement and marketing; 
downloadable computer software for accessing and 
analyzing data, and for launching, optimizing and 
evaluating customer engagement campaigns; 
downloadable advertising and marketing computer 
software for managing data, messages and images 
related to customer engagement; downloadable 
business intelligence computer software that provides 
customer engagement data about multi-channel 
messaging, push notifications, in-app notifications, web 
notifications, text messaging, and email; downloadable 
application programming interface (API) software and 
software development kits (SDK) for sending marketing 
messages via push notifications, in-app notifications, 
web notifications, text messaging, and email. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotion services; 
marketing consulting; providing business intelligence 
services; business consulting services, namely, 
providing assistance in development of business 
strategies and creative ideation; development of 
marketing strategies and concepts; business research; 
business consultation; business monitoring and 
consulting services, namely, tracking web sites and 
applications of others to provide strategy, insight, and 
information on marketing, sales, business operation 
and product design, particularly specializing in the use 
of analytic and statistic models for the understanding 
and predicting of consumers, businesses, and market 
trends and actions; business data analysis. 

  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services featuring 
software for optimizing, analyzing, segmenting, hosting 
and transmitting electronic data, messages and images 
for digital customer engagement and marketing; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for digital and social media marketing; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for analyzing and improving digital advertising, 
digital communications and content, and social media 
engagement; providing non-downloadable on-line 
computer software for push, in-app and web 
notifications, multi-channel and text messaging, and 
email; application service provider featuring application 
programming interface (API) software and software 
development kits (SDK) that collect and compile 
business intelligence, marketing and advertising data 
for text messaging, email, data analytics, and push, in-
app and web notifications. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459719 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201904778 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.20, DE, 30 2018 017 

907 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vanderstorm Ventures GmbH & Co. KG, 
Chausseestrasse 86, 10115 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; shaving soap; perfumery; cosmetics, in 

particular creams, gels, deodorants, sun milk, cleansing 
milk, body lotions, cosmetic facial masks, shampoos, 
foam baths; hair lotion; shaving foam; shaving cream; 
after-shave lotions; after-shave creams; perfumes; 
toilet water. 

  Klasse 14   Jewelry; rings; necklaces [jewellery]; cuff links; 
watches; horological instruments. 

  Klasse 25   Clothing, in particular men's shirts, shirts, sports 
shirts, sports jerseys, shirts for suits, collared shirts, T-
shirts, printed T-shirts, underwear, undershirts 
(clothing), stockings, trousers, jeans, short trousers, 
sports trousers, sweaters, jackets (clothing), coats, 
vests, sports jackets, suits, evening suits, tuxedos 
(clothing), belts, sportswear; footwear, in particular 
shoes, leisure shoes, boots for sports, sandals, beach 
shoes; headwear, in particular hats, caps [headwear], 
peaked caps, sports caps and hats (other than 
helmets); neckties; pocket squares; bow ties. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459720 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201904779 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.31, DE, 30 2018 021 

230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, 71336 
WAIBLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; headgear. 
  Klasse 41   Arranging, conducting and organization of sports 

competitions relating to the cutting with axes, sawing, 
logrolling, tree climbing and throwing with axes; 
television show production about competitions relating 
to the cutting with axes, sawing, logrolling, tree climbing 
and throwing with axes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1459729 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201904780 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IPOOL.DK ApS, Smørum Nordre Gade 9, 2765 
SMØRUM, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising, including on-line advertising and 

advertising via mobile telephones; sales promotion for 
others; procurement services for others (purchasing 
goods and services for others); presentation of goods 
on communication media, for retail purposes; retail 
services, including via shops, the internet and 
telecommunications, in relation to swimming pools, 
parts and accessories for swimming pools and goods 
for use in connection with repair and maintenance of 
swimming pools, including chemicals for purification, 
treatment, filtering and softening of water in swimming 
pools, chemicals for purification and maintenance of 
swimming pools, chemical analyzers for testing water in 
swimming pools, algaecides and chlorine for use in 
swimming pools, water pipes, water hoses, water 
valves, water filters and water pumps for use in 
swimming pools, staircases ladders and railings for use 
in swimming pools, apparatus for measuring, 
monitoring and controlling water quality, apparatus and 
instruments for filtering, softening, purification and 
treatment of water in swimming pools, chlorinating 
apparatus, installations for heating swimming pools, 
heat pumps, skimmers, jets, liners and covers for 
swimming pools, nets, brushes and sponges for use in 
swimming pools, underwater vacuum cleaners, 
swimming pool cleaning machines, lamps and fixed 
underwater lighting installations for swimming pools, 
underwater loudspeakers, curb stones and paving 
stones for swimming pools, water slides and diving 
boards for swimming pools, showers and waterfalls for 
swimming pools, toys for use in swimming pools, 
swimming equipment, bath equipment and diving 
equipment. 

  Klasse 37   Construction, maintenance and repair of swimming 
pools; construction supervision and construction project 
management services in relation to swimming pools; 
repair and maintenance of water filtering systems and 
water pump equipment and heat pump equipment in 
swimming pools; protective surface treatment of 
swimming pools; construction, maintenance and repair 
information in relation to swimming pools; installation, 
maintenance and repair of water filtering systems, 
water purification systems and water pump equipment 
in swimming pools; installation, maintenance and repair 
of heat pumps and heating equipment for use in 
swimming pools. 

  Klasse 39   Storage and transportation of swimming pools, parts 
and accessories for swimming pools and goods for use 
in connection with repair and maintenance of swimming 
pools. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459742 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201904782 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.04, US, 88143080 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Halozyme, Inc., 11388 Sorrento Valley Road, CA92121 
SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for cancer treatments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459758 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201904784 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.29, EM, 017994952 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Juliana Drivhuse A/S, Sivlandvænget 29, 5260 

ODENSE S, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Greenhouses of metal; conservatories of metal; 
frames and fittings of metal; frames and fittings for 
greenhouses of metal; doors and windows of metal; 
door and window frames and door and window fittings 
of metal; parts and accessories of metal for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 19   Greenhouses not of metal; conservatories not of 
metal; frames and fittings not of metal; frames and 
fittings for greenhouses not of metal; doors and 
windows not of metal; door and window frames not of 
metal; parts and accessories not of metal for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 20   Door and window fittings not of metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1459877 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201904797 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.14, EM, 017900093 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PLAST TEAM A/S, Skodsborgvej 315, 2850 NÆRUM, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; software; application software 

for wireless devices and smartphones; software and 
application software for use in the compilation and 
systemisation of data; software and application 
software for use in the compilation and storage of 
searchable information relating to the content of 
storage boxes; application software, downloadable, for 
wireless devices and smartphones. 

  Klasse 20   Under-bed storage boxes with wheels; storage units; 
boxes made of laminated plastics; tool boxes, not of 
metal; storing boxes, not of metal; containers, not of 
metal, for storage; hobby boxes; garden storage 
chests; shoe holders; furniture; shoe boxes; all the 
aforesaid goods being furniture or non-metallic storage 
containers. 

  Klasse 21   Drinks containers; household or kitchen utensils and 
containers; freezer boxes with lids; food storage 
containers. 

  Klasse 42   Providing of temporary use of web-based application 
software and temporary use of software for use in the 
compilation and systemisation of data and for use in 
the compilation and storage of searchable information 
relating to the content of storage boxes; design and 
development of software and application software, 
including for wireless devices and smartphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459878 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201904798 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BURSALI TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, Demirtas Organize Sanayi Bölgesi Çigdem 
1.Sokak No:14, OSMANGAZI BURSA, Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Woven or non-woven textile fabrics; textile goods for 

household use, not included in other classes: curtains, 
bed covers, sheets (textile), pillowcases, blankets, 
quilts, towels; flags, pennants, labels of textile; 
swaddling blankets. 

  Klasse 25   Clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing; socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing]; footwear, shoes, slippers, sandals; 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps. 

  Klasse 35   Import-export agencies; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, woven or non-
woven textile fabrics, textile goods for household use, 
not included in other classes: curtains, bed covers, 

sheets (textile), pillowcases, blankets, quilts, towels, 
flags, pennants, labels of textile, swaddling blankets, 
clothing, including underwear and outerclothing, other 
than special purpose protective clothing, socks, 
mufflers [clothing], shawls, bandanas, scarves, belts 
[clothing], footwear, shoes, slippers, sandals, 
headgear, hats, caps with visors, berets, caps 
[headwear], skull caps, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets, by means of electronic media or through mail 
order catalogues. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459913 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201904806 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.07, DE, 30 2018 108 

796 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BK Giulini GmbH, Giulinistrasse 2, 67065 
LUDWIGSHAFEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for industrial purposes, namely 

auxiliaries for the manufacture of batteries, in particular 
lithium batteries; lithium-containing polymers, in 
particular lithium polyacrylates, in particular as 
auxiliaries for the manufacture of lithium batteries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459922 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201904808 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.04, ZA, 2018/12368 

2018.05.04, ZA, 2018/12369 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, WA98052-
6399 REDMOND, USA 

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

intelligence (AI) processing; computer chips for artificial 
intelligence (AI) processing; computers and servers for 
artificial intelligence (AI) processing; computer 
operating system software; embedded operating 
software; computer software development tools, for use 
in the fields of artificial intelligence, deep learning, high 
performance computing, distributed computing, 
virtualization and machine learning; computer software 
libraries for use in general purpose computation, 
manipulation of collections of data, data transformation, 
input/output, communications, graphics display, 
modelling and testing for use in the fields of artificial 
intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; computer software runtime systems, 
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namely, systems comprised of computer software 
libraries for use in general purpose computation, 
manipulation of collections of data, data transformation, 
input/output, communications, graphics display, 
modelling and testing for use in the fields of artificial 
intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; computer software for use as an 
application programming interface (API) for use in the 
fields of artificial intelligence, deep learning, high 
performance computing, distributed computing, 
virtualization and machine learning; computer software, 
namely, software for implementing a computer 
programming language, and computer software 
development tools, for use in the fields of artificial 
intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; computer software libraries for use in 
general purpose computation, manipulation of 
collections of data, data transformation, input/output, 
communications, graphics display, modeling and 
testing for use in the fields of artificial intelligence, deep 
learning, high performance computing, distributed 
computing, virtualization and machine learning; 
computer software runtime systems, namely, systems 
comprised of computer software libraries for use in 
general purpose computation, manipulation of 
collections of data, data transformation, input/output, 
communications, graphics display, modeling and 
testing for use in the fields of artificial intelligence, deep 
learning, high performance computing, distributed 
computing, virtualization and machine learning; 
computer software for use as an application 
programming interface (API) for use in the fields of 
artificial intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; computer hardware; integrated 
circuit modules; integrated circuit cards and 
components; computer hardware for processing math; 
chips; silicon chips; application processors; central 
processing units; software programmable 
microprocessors; computer hardware and software for 
use in the field of artificial intelligence. 

  Klasse 42   Providing non-downloadable computer software; 
providing non-downloadable computer software 
development tools, and computer software libraries for 
use in general purpose computation, manipulation of 
collections of data, data transformation, input/output, 
communications, graphics display, modelling, and 
testing for use in the fields of artificial intelligence, deep 
learning, high performance computing, distributed 
computing, virtualization and machine learning; 
providing non-downloadable computer software and 
SaaS services being runtime systems comprised of 
computer software libraries for use in general purpose 
computation, manipulation of collections of data, data 
transformation, input/output, communications, graphics 
display, modelling and testing for use in the fields of 
artificial intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; providing non-downloadable 
computer software for use as an application 
programming interface (API) for use in the fields of 
artificial intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; providing non-downloadable 
computer software, namely, computer software for 
implementing a computer programming language, 
computer software development tools, and computer 
software libraries for use in general purpose 
computation, manipulation of collections of data, data 
transformation, input/output, communications, graphics 
display, modeling, and testing for use in the fields of 
artificial intelligence, deep learning, high performance 
computing, distributed computing, virtualization and 
machine learning; providing non-downloadable 
computer software, namely, runtime systems 
comprised of computer software libraries for use in 
general purpose computation, manipulation of 

collections of data, data transformation, input/output, 
communications, graphics display, modeling and 
testing for use in the fields of artificial intelligence, deep 
learning, high performance computing, distributed 
computing, virtualization and machine learning; 
providing non-downloadable computer software for use 
as an application programming interface (API) for use 
in the fields of artificial intelligence, deep learning, high 
performance computing, distributed computing, 
virtualization and machine learning; software as a 
service (SaaS) services featuring software for real-time, 
low-latency, AI processing and data analysis, deep 
learning, high performance computing, distributed 
computing, virtualization and machine learning; 
software as a service (SaaS) services for use with deep 
learning computational frameworks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459947 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201904815 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.24, EM, 017892167 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HERE Global B.V., Kennedyplein 222, 5611ZT 
EINDHOVEN, Nederland 

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

making it possible to search for and determine the 
location of goods, objects, people, places, events, 
buildings and sights; location-based software 
applications; location-aware software applications; 
computer software and hardware providing public 
transports timetables and routes; computer software 
and hardware providing traffic and parking information; 
computer software and hardware providing navigation 
information; computer software and hardware providing 
map information; computer software and hardware 
providing travel information, tourist information, 
entertainment and education information, weather 
information, shopping information, social and live 
events information, points of interest (POIs) 
information, sporting events information, cultural events 
information, food and drink information; computer 
software and hardware providing health, fitness and 
well-being information; computer software and 
hardware providing employment information; computer 
software and hardware allowing to listen to music, to 
read out electronic messages, to chat and to browse on 
the Internet; computer software and hardware providing 
price information; computer software and hardware 
allowing online payment and payment at distance; 
computer software and hardware allowing the remote 
control and command of vehicle parameters, of 
household equipment parameters and of electronic 
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devices and equipment parameters; downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
displaying and sharing a user's location and finding, 
locating, and interacting with other users; computer 
software and hardware related to photography, global 
positioning systems, maps, digital diaries, electronic 
agendas, online blogging, digital photo albums and 
social messaging; image recognition software; 
geographical positioning software; facial recognition 
software; location recognition software; buildings and 
objects recognition software; digital maps; mobile 
phones, smart phones, tablets, computers and 
telecommunications equipment; global positioning 
system [GPS] apparatus; vehicles (navigation 
apparatus for -) [on-board computers]; navigational 
instruments; satellite navigational apparatus; optical, 
weighing and measuring sensors; sonic sensors; 
contact sensors; location, positioning, motion and 
pressure sensors; humidity sensors; sensor emulators; 
maps-driven software applications; application 
programming interface (API); application programming 
interface (API) delivering dynamic data; software 
development tools; magnetic data storage media, 
records, other than pre-recorded CDs and DVDs 
containing music and films; CDs, DVDs and other 
digital recording media, other than pre-recorded CDs 
and DVDs containing music and films; data processing 
apparatus; software development tools, namely 
software development software and software 
development digital documentation and guides; 
software development software used to create and use 
digital maps and databases; computer software for use 
in updating, displaying and manipulating data; 
computer software for use in location-based services; 
computer software for use in mapping services; 
mapping software applications; computer software 
enabling users, developers and enterprises to create, 
adapt, share, exploit and use digital maps; software 
applications and hardware enabling the user to obtain 
location-related information; optical goods; spectacles 
(optics); sunglasses; sports eyewear; spectacle frames; 
spectacle lenses; computer software and hardware for 
use in automated control, driving or navigation of 
vehicles, aircraft and watercraft; computer software and 
hardware enabling users, developers and enterprises 
to retrieve, share, exploit and use real-time data and 
information about goods, objects, people, places, 
events, buildings and sights in connection with the 
control, driving or navigation of vehicles, aircraft and 
watercraft; Integrated or added electronic driver 
assistance systems for land vehicles, aircraft and 
watercraft, including collision and accident alerts, 
automated lighting, adaptable speed regulators, 
automated braking, incorporated GPS, providing of 
traffic and weather information, correct lane selection 
and disclosure of blind spots; computer software for 
social networking via the internet and wireless 
communication networks; computer software for 
coordinating transport services, namely software used 
for providing the location and timetable of transport 
services provided by third parties, public transport 
services, unmanned remote-controlled aircraft transport 
services and airline travel services; computer software 
for coordinating transport services, namely software 
used for providing the location of motorised vehicles of 
third parties, aircraft, and unmanned remote-controlled 
aircraft used for transport; downloadable software in 
the form of mobile applications enabling users, drivers 
and providers of transport services to communicate 
with other users, drivers and providers of transport 
services to coordinate changing and providing of 
transport service. 

  Klasse 35   Location-based advertising services; advertising; 
compilation and systematisation of information and 
data into computer databases; compilation of statistical 
information; on-line advertising on a computer network; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; rental of advertising space; rental of 
advertising time on communication media; sales 

promotion for others; computerized on-line retail store 
services in the field of software applications for use with 
computers, mobile phones, smart phones, tablets, 
spectacles, watches, household equipment and other 
electronic devices; providing fuel price information for 
its analysis and comparison. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing access to a collection 
of computer software by means of global computer 
information networks; providing access to a database 
of computer softwares; providing access to an online 
platform containing a collection of computer software; 
providing access to an online platform containing a 
collection of maps; mobile telecommunication services, 
these services not being cable and satellite television 
broadcasting services and not being transmission of 
movies and television series and programs via the 
internet, mobile devices, or similar technology; 
transmission of digital files; transmission of messages 
and images; providing access to databases; providing 
access to a collection data by means of global 
computer information networks; providing access to an 
online platform containing a collection of data and 
pictures; providing discussion forums on the internet for 
social networking. 

  Klasse 39   Transport; travel arrangement; global positioning 
system navigation services; transport, traffic and travel 
information services; provision of tourist travel 
information; goods, places, events, buildings, objects 
and people positioning services; providing direction and 
route information for travel purposes; seeking the 
geographic location of a site in the field of transport, 
traffic, navigation and travel information by means of 
site search services; physical storage of electronically-
stored data or documents; automated driverless 
transport; providing information relating to transport 
services provided by third parties, public transport 
services, unmanned remote-controlled aircraft transport 
services and airline travel services via a website; 
providing information relating to bookings of transport 
services provided by third parties, public transport 
services, unmanned remote-controlled aircraft transport 
services and airline travel services via a website; 
providing transport and travel information via wireless 
telecommunications apparatus and device. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software; providing 
on-line non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's location and finding, locating, and 
interacting with other users; providing on-line [non-
downloadable] location-based software; providing on-
line [non-downloadable] location-aware software; 
providing (non-downloadable) online map-based 
software; providing information relating to computer 
software and hardware, information technology, 
meteorology and weather from searchable indexes and 
databases, including text, maps, electronic documents, 
databases, graphic and audio visual information, by 
means of global computer networks; providing 
information relating to maps-driven and location-based 
software applications from searchable indexes and 
databases, including text, maps, electronic documents, 
databases, graphic and audio visual information, by 
means of global computer networks; providing 
information relating to software for use as an 
application programming interface (API) and to 
software development tools from searchable indexes 
and databases, including text, maps, electronic 
documents, databases, graphic and audio visual 
information, by means of global computer networks; 
providing information relating to software applications 
for social networking services from searchable indexes 
and databases, including text, maps, electronic 
documents, databases, graphic and audio visual 
information, by means of global computer networks; 
providing information relating to software applications 
for fitness and health services from searchable indexes 
and databases, including text, maps, electronic 
documents, databases, graphic and audio visual 
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information, by means of global computer networks; 
providing technical information in the field of computer 
software and software applications development from 
searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing technological information in the 
field of software development tools, API's (application 
program interface) and technical resources from 
searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing information relating to software 
applications for public transports, timetables and routes 
from searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing information relating to software 
applications for traffic and parking information from 
searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing information relating to software 
applications for navigation, travel and maps from 
searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing information relating to search 
engines from searchable indexes and databases, 
including text, maps, electronic documents, databases, 
graphic and audio visual information, by means of 
global computer networks; providing technological 
information relating to sensors from searchable indexes 
and databases, including text, maps, electronic 
documents, databases, graphic and audio visual 
information, by means of global computer networks; 
providing technological information relating to electronic 
devices from searchable indexes and databases, 
including text, maps, electronic documents, databases, 
graphic and audio visual information, by means of 
global computer networks; providing technological 
information relating to mobile electronic devices from 
searchable indexes and databases, including text, 
maps, electronic documents, databases, graphic and 
audio visual information, by means of global computer 
networks; providing (non-downloadable) online map-
based software; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; conversion of computer 
programs and data, other than physical conversion; 
providing (non-downloadable) online map-based 
software; Internet hosting; providing (non-
downloadable) online map-based software; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
for use as an application programming interface (API); 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
software development tools; software as a service 
(SaaS) services; meteorological information; mapping 
services; providing (non-downloadable) online map-
based software; providing (non-downloadable) online 
map-based software; providing (non-downloadable) 
online map-based software; providing temporary use of 
non-downloadable online software for social 
networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, photographic images, 
text, graphics and data; providing temporary use of 
non-downloadable online software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, transmitting and sharing audio, video, 
photographic images, text, graphics and data via 
computer and communication networks; providing 
temporary use of non-downloadable online software for 
the providing of transport services, for transport service 
bookings and for sending motorised vehicles, aircraft 
and unmanned remote-controlled aircraft to customers, 
all these transport services being provided by third 
parties; providing temporary use of non-downloadable 
online software enabling users, drivers and providers of 
transport services to communicate with other users, 

drivers and providers of transport services to 
coordinate changing and providing of transport 
services; providing temporary use of non-downloadable 
online software for providing transport services and 
transport service bookings, all these transport services 
being public transport services, transport services on 
unmanned remote-controlled aircraft or airline travel 
service. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460103 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905076 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.03, CN, 32673314 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CANSINO BIOLOGICS INC., 401-
420,4/F,BIOMEDICAL PARK OF WEST ZONE, 185 
SOUTH AVENUE,TEDA WEST DISTRICT, BINHAI 
NEW AREA TIANJIN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Vaccines; drugs for medical purposes; diagnostic 

preparations for medical purposes; cultures of 
microorganisms for medical or veterinary use; dietetic 
substances adapted for medical use; depuratives; 
veterinary preparations; preparations for destroying 
noxious animals; dressings, medical; teeth filling 
material. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460143 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905081 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, HU, M1900077 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, 1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460216 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201905092 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, US, 88117896 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOCAGEN, INC., SUITE 500, 4242 CAMPUS POINT 
COURT, CA 92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer; biological preparations for the treatment of 
cancer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460232 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201905094 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, US, 88117944 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOCAGEN, INC., SUITE 500, 4242 CAMPUS POINT 
COURT, CA 92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer; biological preparations for the treatment of 
cancer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460233 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201905095 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, US, 88117965 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOCAGEN, INC., SUITE 500, 4242 CAMPUS POINT 
COURT, CA 92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer; biological preparations for the treatment of 
cancer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460238 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201905096 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, US, 88117990 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOCAGEN, INC., SUITE 500, 4242 CAMPUS POINT 
COURT, CA 92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer; biological preparations for the treatment of 
cancer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460239 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905097 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, US, 88118013 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOCAGEN, INC., SUITE 500, 4242 CAMPUS POINT 
COURT, CA 92121 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer; biological preparations for the treatment of 
cancer. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460252 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905098 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sodick Co., Ltd., 12-1, Nakamachidai 3-chome, 
Tsuzuki-ku, 224-8522 YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Mineral oils and greases for industrial purposes [not 

for fuel]; electric discharge machining (EDM) oil for use 
in metalworking; cutting oil for industrial metal working; 
lubricating oils and greases. 

  Klasse 6   Metals in foil or powder form for 3D printers. 
  Klasse 7   Metalworking machines and tools; electric discharge 

machines (EDM) for metalworking; wire electric 
discharge machines (EDM); sinker electric discharge 
machines (EDM); small hole drilling electric discharge 
machines (EDM); electron beam machines, namely, 
machines for cutting, polishing, or finishing part of 
metal and ceramics; machining centers for metal 
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working; metal three dimensional (3D) printers; laser 
processing machines for metal working; injection 
molding machines, namely, plastic injection molding 
machines and metal injection molding machines; die 
casting machines; machines and apparatus for 
manufacturing rubber goods; presses [machines for 
industrial purposes]; semiconductor manufacturing 
machines and systems; food or beverage processing 
machines and apparatus; machines for packaging food; 
noodle making machines; tofu manufacturing 
machines; pulverizers for food processing; food mixing 
machines for commercial use; kneading machines; 
press dies for metal forming; moulds being parts of 
machines for processing plastics; AC motors and DC 
motors [not including those for land vehicles but 
including parts for any AC motors and DC motors]; 
linear motors; toolholders for metalworking machines 
[machine parts]; clamping tools for holding piece parts 
during machining; chucks [parts of machines]; pulleys 
being parts of machines; conveyer belts; cartridges for 
filtering machines; cutting tools for machinery; diamond 
tools. 

  Klasse 9   Computer numerical controllers for metal working 
machines; computers; computer software for metal 
working machines; computer software for computer-
aided design/computer-aided manufacturing 
[CAD/CAM]; computer memories; remote controls; 
magnets for industrial purposes; wire electrodes for use 
in electric discharge machining for metalworking; light 
emitting diodes (LEDs); lasers, not for medical 
purposes; lasers for measuring; semiconductor lasers; 
semi-conductor chips. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460275 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201905099 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.09, GB, 

UK00003309693 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Growers Garden Limited, Thorntons Law Llp, 13 
Melville Street, EH37PE EDINBURGH, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Crisps; vegetable crisps; broccoli crisps; vegetable 

chips; fruit chips; vegetable-based snack foods; nut-
based snack foods; potato-based snack foods; fruit 
based snack foods; snack foods based on legumes; nut 
and seed-based snack bars; fruit- and nut-based snack 
bars; fruit snacks; vegetable peel; fruit peel; cooked 
fruits; cooked vegetables; candied fruit snacks; edible 
crystallised fruits; jellies, jams, compotes, fruit and 
vegetable spreads; processed fruits, fungi and 
vegetables (including nuts and pulses); vegetable 
jellies; vegetable preserves; vegetable powders; 
processed vegetables; broccoli; frozen vegetables; 
dried vegetables; vegetable extracts for food; frozen 
meals consisting primarily of vegetables; frozen meals 
consisting primarily of meat; prepared meals consisting 
primarily of vegetables; prepared meals consisting 
primarily of fish; prepared meals consisting primarily of 
meat; vegetable-based meal replacement bars; fruit-

based meal replacement bars; roasted nuts; flavoured 
nuts; prepared nuts; yoghurts; yoghurt drinks; fruit 
flavoured yoghurts; vegetable juice concentrates for 
food. 

  Klasse 30   Crisp breads; crisps made of cereals; rice-based 
snack foods; cereal based snack foods; grain-based 
snack foods; corn-based snack foods; wheat-based 
snack foods; snack foods consisting principally of 
confectionery; pasta; pasta products; prepared pasta 
dishes; dried and fresh pastas, noodles and dumplings; 
cereal bars and energy bars; fruit cakes; fruit infusions 
[teas]; breakfast cereals containing fruit; vegetable 
flavoured corn chips; condiments; salts, seasonings, 
flavourings and condiments; chocolate; imitation 
chocolate; tea; artificial tea; tea beverages; herbal tea, 
not for medical purposes; beverages (tea-based -); fruit 
teas; vegetable teas [infusions]; coffee, teas and cocoa 
and substitutes therefor; vegetable based coffee 
substitutes; coffee; artificial coffee; coffee based 
beverages; coffee substitutes [artificial coffee or 
vegetable preparations for use as coffee]; 
confectionery; confectionery bars; frozen confectionery; 
nut confectionery; flavoured sugar confectionery; low-
carbohydrate confectionery; biscuits; biscuits [sweet or 
savoury]; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); 
broccoli biscuits; frozen meals consisting primarily of 
pasta; frozen meals consisting primarily of rice; 
prepared meals consisting primarily of rice; prepared 
meals consisting primarily of pasta; dry and liquid 
ready-to-serve meals, mainly consisting of pasta; dry 
and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of 
rice. 

  Klasse 31   Fresh fruit; fruit seeds; vegetable seeds; fresh fruits, 
nuts, vegetables and herbs; fresh vegetables; fresh 
fruits and vegetables; raw nuts; nuts [fruits]. 

  Klasse 32   Vegetable juice; vegetable drinks; vegetable 
smoothies; vegetable juices [beverages]; non-alcoholic 
vegetable juice drinks; beverages consisting of a blend 
of fruit and vegetable juices; fruit-based beverages; 
non-alcoholic fruit extracts; fruit-flavored soft drinks; 
fruit flavoured carbonated drinks; fruit nectars, non-
alcoholic; fruit juice concentrates; non-alcoholic 
beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460277 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201905100 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.20, EM, 017933066 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AS Bestnet, Lehola 1, Lehola küla, Keila vald, 76612 
HARJU MAAKOND, Estland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Car transporters; trailers [vehicles]; cargo trailers; 

trailers for motor land vehicles; tow vehicles; transport 
trailers; vans [vehicles]; horse trailers; caravans; trailers 
for towing boats; equipment trailers; tractor trailers; 
trailers and parts and accessories for trailers; trailer 
hitches for vehicles; hooks [tow hitches] for vehicles; 
motor homes. 

  Klasse 35   Retailing and wholesaling services of trailers and 
parts and accessories for trailers; electronic commerce 
services, namely, providing information about products 
via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; demonstration of goods; advertising, 
marketing and promotional services; import-export 
agency services; business assistance, management 
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and administrative services; relocation services for 
businesses. 

  Klasse 39   Transport; rental of means of transportation; leasing of 
trailers; rental of automobile trailers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460315 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201905103 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 The Beeswax Wrap Company Ltd, 2 Middle Tynings, 

Forest Green, Nailsworth, GL60EG STROUD, 
GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Beeswax treated cloth for food wrapping and 

preservation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460331 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905104 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.31, US, 88101673 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Taylor-Listug, Inc., 1980 Gillespie Way, CA92020 EL 
CAJON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 15   Musical instruments, namely, guitars; and carrying 

cases for musical instruments. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460344 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905106 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.05, US, 88326242 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Summer Fridays, LLC, 9800 Wilshire Boulevard, CA 
90212 BEVERLY HILLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetic masks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460345 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905107 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.27, KR, 

4020190029880 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amorepacific Corporation, 100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu, SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils; non-medicated toiletry preparations; 

make-up; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for skin care; make-up foundations; 
sunscreen preparations; compacts containing make-up; 
skin cleansers; non-medicated skin creams; perfumes; 
hair gel; lipsticks; cosmetics; lavender oil; cotton wool 
for cosmetic purposes; shampoos; cosmetic soaps; 
dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460366 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905109 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.04, CZ, 552283 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 10, 14000 PRAHA 4, 
NUSLE, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460386 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905111 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.21, ES, 3735991 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Farmaban SA, Polígono Industrial Sta. Anna-Vilella de 
Claret, s/n, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dressings; medical bandages and applicators; gauzes 

for medical use; materials for dressings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460395 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905114 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.21, ES, 3735997 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Farmaban SA, Polígono Industrial Sta. Anna-Vilella de 
Claret, s/n, 08272 SANT FRUITOS DE BAGES, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dressings; medical bandages and applicators; gauzes 

for medical use; materials for dressings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460406 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905115 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.16, FR, 4453622 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 V.S DISTRIBUTION, 6 rue de Saintonge, F-44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Preserved, frozen, deep-frozen, semi-dried, dried, 

blanched, precooked, pre-fried, grilled, cooked, 

vacuum-packed fruits and vegetables; fruit confits; fruit 
and vegetable compotes; fruit peel; crystallized fruits; 
fruit-based snack food; fruit salads; vegetable salads; 
fruit pulps; fruit slices; prepared vegetable seeds; 
vegetable juices for cooking; fruit-based milkshake; fruit 
peel; preparations for making soup, vegetable soup; 
vegetable or fruit puree; fruit yogurts; fruit and 
vegetable mousses; tapenades; fruit and vegetable 
concentrates; fruit and vegetable jams, fruit and 
vegetable jellies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460410 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905117 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Triumph Designs Limited, Normandy Way, LE103BZ 
HINCKLEY, LEICESTERSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; financing services; provision of 

credit; credit card services; loan and lending services; 
warranty services; insurance services; advice, 
information and consultancy services relating to all of 
the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460412 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905118 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.18, EM, 018024144 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer 
Jungfernstieg 20, 20354 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial affairs; monetary affairs; fund management; 

asset management services; mutual fund investment; 
trusteeship of fund assets; funds management for 
private, industrial and institutional customers; financing 
services for securing funds; mutual funds; investment 
of funds for charitable purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460430 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905119 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.13, DE, 30 2018 026 

737 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Andreas Stihl AG & Co. KG, Badstrasse 115, 71336 
WAIBLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing; headgear. 
  Klasse 41   Arranging, conducting and organization of sports 

competitions relating to the cutting with axes, sawing, 
logrolling, tree climbing and throwing with axes; 
television show production about competitions relating 
to the cutting with axes, sawing, logrolling, tree climbing 
and throwing with axes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460500 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201905127 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.01, FR, 4473569 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VERALLIA PACKAGING, Tour CARPE DIEM, Place 
des Corolles, Espanade Nord, 92400 COURBEVOIE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Unworked or semi-worked glass excluding building 

glass; crystal (glassware); pots; glass jars [carboys]; 
flasks; bottles; glass flasks; spouts; glass stoppers; 
glass balls; boxes of glass; vases; enameled glass; 
painted glass; glasses (receptacles); perfume sprayers; 

perfume vaporizers; perfume burners; decanters; 
siphons for carbonated water; mosaics of glass, not for 
building; opal glass; drinking vessels; containers for 
household or kitchen use; refrigerating bottles; 
powdered glass for decoration. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460511 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905128 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.26, US, 88316598 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wild Rabbit, LLC, 633 W. 5th St., Ste. #2802, CA90071 
LOS ANGELES, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware and software in the artificial 

intelligence field for use in predictive behavior in the 
areas of security, defense, finance, and employment 
fields; electronic sensors, computer hardware and 
computer software programs for use in collecting, 
testing, measuring and evaluating demonstrative 
physiological expressions and signals. 

  Klasse 42   Consulting and development services in the field of 
artificial intelligence featuring demonstrative data from 
physiological expressions and signals in the areas of 
security, defense, finance, and employment fields; 
scientific research for others in the field of physiological 
expressions and signals; industrial research for others 
in the field of physiological expressions and signals; 
product research and development for others featuring 
sensor apparatus for measuring demonstrative 
physiological expressions and signals; development of 
computer software for others for use in measuring, 
monitoring, and evaluating demonstrative data of 
physiological expressions and signals; computer, 
internet, and data security consulting services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460521 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905129 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INNER MONGOLIA LITTLE_SHEEP CATERING 
CHAIN CO., LTD., 9 Wulan Road, Kun District, Baotou 
City Inner Mongolia, AUTONOMOUS REGION, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish (not live); poultry (not live); game (not live); 

meat extracts; preserved fruits; frozen fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen 
vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; edible fats; ham; sausages; blood sausage; 
charcuterie; tripe; sliced meat; charqui; fish fillets; 
tinned meat; animal marrow for food; potato flakes; fat-
containing mixtures for bread slices; fruit salads; 
vegetable salads; dried edible mushroom; albumen for 
culinary purposes; bean curd products; bean curds; 
dried bean milk cream in tight rolls; broth; broth 
concentrates; croquettes; edible bird's nest; frozen 
meat; product made from fish; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); shrimps (not live); canned fruits; 
soups; soup preparations; processed nuts; dried 
fungus; fermented soy bean. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastry; 
confectionery; edible ices; sugar; honey; molasses for 
food; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; beverages with tea base; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
chocolate; cakes; candies; biscuits; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); condiments; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oil); 
sweetmeats [candy]; wheat flour, soya flour; noodles; 
popcorn; starch products for food; soya sauce; 
seasonings; condiment for instant boiled mutton; soya 
bean paste [condiment]; chilli oil; leaven; chicken 
essence (condiment); gourmet powder, namely, 
monosodium glutamate; meat tenderizers, for 
household purposes; moon cakes; snacks made 
principally of cereals; spring rolls; pies; buns; fried rice; 
dumplings; snacks made principally of rice; ice creams; 
garlic sauces; aromatic preparations for food; food 
flavourings, other than essential oils; royal jelly. 

  Klasse 32   Beers; mineral water [beverages]; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages; carbonated soft drinks; soft drinks; 
vegetable juices [beverages]; soya-based beverages, 
other than milk substitutes. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; hotel services; canteens; 
cafeteria services; cafe services; snack-bars; 
restaurants; fast food restaurants; food and drink 
catering; mobile restaurant services for the supply of 
food and drink. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460532 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905131 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 XIAO FEI YANG HUO GUO LIAN SUO DIAN. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 XIAO means little, FEI means fat and YANG means 

sheep, HUO means hot, GUO means pot, LIAN means 
joint, SUO means lock and DIAN means shop; The 
combination of all Chinese characters means "LITTLE 
FAT SHEEP HOT POT CHAIN". 

(730) Innehaver: 
 INNER MONGOLIA LITTLE_SHEEP CATERING 

CHAIN CO., LTD., 9 Wulan Road, Kun District, Baotou 
City Inner Mongolia, AUTONOMOUS REGION, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish (not live); poultry (not live); game (not live); 

meat extracts; preserved fruits; frozen fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen 
vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; edible fats; ham; sausages; blood sausage; 
charcuterie; tripe; sliced meat; charqui; fish fillets; 
tinned meat; animal marrow for food; potato flakes; fat-
containing mixtures for bread slices; fruit salads; 
vegetable salads; dried edible mushroom; albumen for 
culinary purposes; bean curd products; bean curds; 
dried bean milk cream in tight rolls; broth; broth 
concentrates; croquettes; edible bird's nest; frozen 
meat; product made from fish; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); shrimps (not live); canned fruits; 
soups; soup preparations; processed nuts; dried 
fungus; fermented soy bean. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastry; 
confectionery; edible ices; sugar; honey; molasses for 
food; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; beverages with tea base; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
chocolate; cakes; candies; biscuits; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); condiments; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oil); 
sweetmeats [candy]; wheat flour; soya flour; noodles; 
popcorn; starch products for food; soya sauce; 
seasonings; condiment for instant boiled mutton; soya 
bean paste [condiment]; chilli oil; leaven; chicken 
essence (condiment); gourmet powder, namely, 
monosodium glutamate; meat tenderizers, for 
household purposes; moon cakes; snacks made 
principally of cereals; spring rolls; pies; buns; fried rice; 
dumplings; snacks made principally of rice; ice creams; 
garlic sauces; aromatic preparations for food; food 
flavourings, other than essential oils; royal jelly. 

  Klasse 32   Beers; mineral water [beverages]; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages; carbonated soft drinks; soft drinks; 
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vegetable juices [beverages]; soya-based beverages, 
other than milk substitutes. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; hotel services; canteens; 
cafeteria services; cafe services; snack-bars; 
restaurants; fast food restaurants; food and drink 
catering; mobile restaurant services for the supply of 
food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460542 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905134 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.06, CH, 82674/2018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, 8002 
ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software, namely, a mobile application, for 

financial investments and other investments; 
application software, namely, a mobile application for 
investors enabling selection, issuing and monitoring of 
financial products assembled on the basis of personal 
preferences; application software, namely, a mobile 
application for creation of financial investment products, 
management and monitoring of investment portfolios 
and for sending and receiving of information on 
investment products; electronic databases, namely, 
software, for financial investment and other 
investments services; downloadable electronic 
publications and information; downloadable files stored 
on data carriers. 

  Klasse 36   Provision of financial information, also via a computer 
application software, for investors enabling selection, 
issuing, management and monitoring of products 
composed on the basis of personal preferences; 
providing information on the financial market and 
investment products, also via an application software; 
financial services and monetary affairs, also via global 
computer networks and interactive Internet platforms; 
investment advice; management service; brokerage 
and services provided by consultants relating to 
investment; financial management; financial 
management via an application software and via an 
electronic platform; financial investment and other 
investment services via an application; financial 
investment brokerage services. 

  Klasse 42   Provision of application software, namely, a mobile 
application for investors enabling selection, issuing and 
monitoring of financial products assembled on the basis 
of personal preferences; provision of application 
software for creating financial investment products, 
controlling and monitoring of investment portfolios and 
for sending and receiving information on investment 
products; providing a software for banking transactions 
and financial affairs via an interactive Internet platform; 
application provider services (ASP) using computer 
software for banking and financial affairs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460545 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905135 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.20, CH, 725996 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aruvant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460546 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905136 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INNER MONGOLIA LITTLE_SHEEP CATERING 
CHAIN CO., LTD., 9 Wulan Road, Kun District, Baotou 
City Inner Mongolia, AUTONOMOUS REGION, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish (not live); poultry (not live); game (not live); 

meat extracts; preserved fruits; frozen fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen 
vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; edible fats; ham; sausages; blood sausage; 
charcuterie; tripe; sliced meat; charqui; fish fillets; 
tinned meat; animal marrow for food; potato flakes; fat-
containing mixtures for bread slices; fruit salads; 
vegetable salads; dried edible mushroom; albumen for 
culinary purposes; bean curd products; bean curds; 
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dried bean milk cream in tight rolls; broth; broth 
concentrates; croquettes; edible bird's nest; frozen 
meat; product made from fish; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); shrimps (not live); canned fruits; 
soups; soup preparations; processed nuts; dried 
fungus; fermented soy bean. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastry; 
confectionery; edible ices; sugar; honey; molasses for 
food; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; beverages with tea base; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
chocolate; cakes; candies; biscuits; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); condiments; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oil); 
sweetmeats [candy]; wheat flour; soya flour; noodles; 
popcorn; starch products for food; soya sauce; 
seasonings; condiment for instant boiled mutton; soya 
bean paste [condiment]; chilli oil; leaven; chicken 
essence (condiment); gourmet powder, namely, 
monosodium glutamate; meat tenderizers, for 
household purposes; moon cakes; snacks made 
principally of cereals; spring rolls; pies; buns; fried rice; 
dumplings; snacks made principally of rice; ice creams; 
garlic sauces; aromatic preparations for food; food 
flavourings, other than essential oils; royal jelly. 

  Klasse 32   Beers; mineral water [beverages]; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages; carbonated soft drinks; soft drinks; 
vegetable juices [beverages]; soya-based beverages, 
other than milk substitutes. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; hotel services; canteens; 
cafeteria services; cafe services; snack-bars; 
restaurants; fast food restaurants; food and drink 
catering; mobile restaurant services for the supply of 
food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460566 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905137 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a device derived from the 
numeral "7". 

(730) Innehaver: 
 Fujian Seven Brand Fashion & Technology Co., Ltd., 

No. 1 Seven Brand Fashion Industry Park, Yinglin 
Town, JINJIANG CITY FUJIAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Animal skins; imitation leather; pocket wallets; 

travelling bags; backpacks; umbrellas; walking sticks; 
harnesses. 

  Klasse 25   Trousers; clothing; T-shirts; clothing for children; 
shirts; dust coats; footwear; caps [headwear]; neckties; 
leather belts [clothing]; knitwear [clothing]; down 
jackets; football boots; pajamas; hosiery. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460577 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905139 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, CH, 725122 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460584 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905140 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, CH, 725116 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
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products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460599 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201905142 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.19, CH, 726863 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Capvis AG, Grabenstrasse 17, 6340 BAAR, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; operational management; 
office functions; management of commercial affairs, in 
particular private equity firms; business inquiries; 
commercial business management and advice 
regarding companies; strategic advice relating to 
companies; commercial advice and analyses; business 
management and organization consultancy; 
commercial consulting; advice relating to company 
ethics (business management advice); commercial 
intermediary services in the framework of bringing 
prospective private investors in contact with 
entrepreneurs looking for financing; management, 
indexing and electronic processing of information 
material relatinh to company continuity for information 
purposes. 

  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; provision of financial services in the 
financial sector, in particular for private equity 
companies (identification, negotiation, investment and 
disinvestment); financial affairs (particularly risk 
management, financial appraisal services); investment 
management; capital investment analysis services; risk 
analysis, estimate and forecast services for the 
financial and investment market; advice with respect to 
financial investments; advice in the field of corporate 
financing; advice and valuation with respect to capital 
investment; investment services; provision of online 
information in relation to financial, banking, insurance 
and investment services; fund management; 
administration of funds; management of retirement 
funds; public and private equity financing. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as related 
research and design services; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computers and computer software; environmental 
monitoring services; environmental impact evaluation 
services; testing, analysis and evaluation of third-party 
goods and services for certification purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460600 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905143 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pigzbe Limited, Finsgate, 5-7 Cranwood Street, EC1V 
9EE LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; financial transactions; 

computerised financial services relating to foreign 
currency dealings; virtual currency trading services; 
virtual currency exchange; virtual currency transfer 
services; buying and selling currency; financial 
transactions relating to currency swaps; providing 
financial information relating to foreign exchange by 
means of a computer database; currency trading and 
exchange services; financial services relating to dealing 
in currency; brokerage of currency; provision of foreign 
currency; investment services; administration of funds 
and investments; investment advice; investment 
analysis; investment advisory services; provision of 
investment information; investment performance 
monitoring; computerised information services relating 
to investments; computerised financial data services; 
electronic commerce payment services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460602 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201905144 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.23, CH, 710827 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TRIAS Holding AG, Baarerstrasse 88, 6300 ZUG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Bracelets (jewelry); key rings (split rings with trinket or 

decorative fob); brooches (jewelry); chains (jewelry); 
clock cases; clocks; cuff links; earrings; jewelry articles 
for headgear; jewelry charms; jewelry boxes; medals; 
necklaces (jewelry); ornamental pins; pins (jewelry); 
unwrought or semi-wrought precious metals; 
presentation boxes for watches; presentation boxes for 
jewelry; rings (jewelry); semi-precious stones; jewelry 
articles for footwear; threads of precious metal 
(jewelry); tie clips; tie pins; watch straps; watch chains; 
watch cases [parts of watches]; watches. 

  Klasse 28   Dolls; balls for games; gloves (accessories for 
games); golf clubs; golf bags, with or without wheels; 
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golf gloves; golf bag trolleys; masks (toys); ornaments 
for Christmas trees, except illumination articles and 
confectionery; plush toys; stuffed toys; candle holders 
for Christmas trees. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460623 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905145 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INNER MONGOLIA LITTLE_SHEEP CATERING 
CHAIN CO., LTD., 9 Wulan Road, Kun District, Baotou 
City Inner Mongolia, AUTONOMOUS REGION, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish (not live); poultry (not live); game (not live); 

meat extracts; preserved fruits; frozen fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen 
vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; edible fats; ham; sausages; blood sausage; 
charcuterie; tripe; sliced meat; charqui; fish fillets; 
tinned meat; animal marrow for food; potato flakes; fat-
containing mixtures for bread slices; fruit salads; 
vegetable salads; dried edible mushroom; albumen for 
culinary purposes; bean curd products; bean curds; 
dried bean milk cream in tight rolls; broth; broth 
concentrates; croquettes; edible bird's nest; frozen 
meat; product made from fish; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); shrimps (not live); canned fruits; 
soups; soup preparations; processed nuts; dried 
fungus; fermented soy bean. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastry; 
confectionery; edible ices; sugar; honey; molasses for 
food; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; beverages with tea base; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
chocolate; cakes; candies; biscuits; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); condiments; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oil); 
sweetmeats [candy]; wheat flour; soya flour; noodles; 
popcorn; starch products for food; soya sauce; 
seasonings; condiment for instant boiled mutton; soya 
bean paste [condiment]; chilli oil; leaven; chicken 
essence (condiment); gourmet powder, namely, 
monosodium glutamate; meat tenderizers, for 
household purposes; moon cakes; snacks made 
principally of cereals; spring rolls; pies; buns; fried rice; 
dumplings; snacks made principally of rice; ice creams; 
garlic sauces; aromatic preparations for food; food 
flavourings, other than essential oils; royal jelly; golden 
syrup. 

  Klasse 32   Mineral water [beverages]; aerated waters; non-
alcoholic beverages; fruit beverages; fruit juices; 
carbonated soft drinks; soft drinks; vegetable juices 
[beverages]; soya-based beverages, other than milk 
substitutes. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; hotel services; canteens; 
cafeteria services; cafe services; snack-bars; 
restaurants; fast food restaurants; food and drink 
catering; mobile restaurant services for the supply of 
food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

190 
 

(111) Int.reg.nr: 1460637 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905147 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, CH, 725125 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460638 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905148 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.10, FR, 4475591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HTL, 7 RUE ALFRED KASTLER , ZI DE 
L'AUMAILLERIE, 35133 JAVENÉ, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific 

purposes, raw chemical materials for industry and 
science. 

  Klasse 3   Cosmetic products for skin care, skin tanning, for 
slimming purposes, products for nail, hair and teeth 
care. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations, chemical 
preparations for medical and veterinary use. 

  Klasse 42   Industrial analysis and research, research and 
development of new preparations for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460647 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905150 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, CH, 725120 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460650 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201905151 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.26, FR, 4485938 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DBA, 39, avenue Franklin, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetic hair coloring products and lotions; cosmetic 
hair bleaching products and lotions. 

  Klasse 21   Hair combs and brushes used for the application of 
bleaching products; hair combs and brushes used for 
the application of coloring products; toilet utensils, 
namely devices in the form of hooks used for the 
application of hair coloring and/or bleaching products. 

  Klasse 26   Hair coloring caps; hair nets; nets for hair; hair pins. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460660 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905153 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, CH, 725127 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460673 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905155 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.05, AT, AM 

50499/2018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Frauscher Sensortechnik GmbH, Gewerbestrasse 1, 
4774 ST. MARIENKIRCHEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Surveying, weighing, measuring, signaling, checking 

apparatus and instruments; sensors; electric and 
magnetic measuring devices, in particular inductive 
sensors; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; electric circuits for counting wheel 
axles; data processing equipment and computers and 
parts thereof; parts of data processing equipment and 
computers, in particular housings; interface cards for 
connecting measuring devices and sensors with 
computer installations; computer software, in particular 
for the processing of sensor data; lightning protection 
devices; signal cables for internet technology, audio 
vision and telecommunication; optical fibers; optical 
cables; fiber optics; fiber optic cables; optical data links 
and networks; optical and electro-optical sensors; 
optical fiber sensors; pressure and vibration sensitive 
fiber optic cables; laser sensors; acoustic meters; 
sound processors; optical networks; fire optic sensor 
systems; fiber optic sensor systems, especially for 
monitoring traffic and transport routes as well as 
vehicles and transport systems; optical transmitters; 

optical transmitters for use with fiber optic cables; 
optical measurement apparatus; optical measuring 
components; optical filters; detection apparatus; 
detectors; laser detectors; optical transceivers; lasers 
for measuring purposes; optical electronic components; 
sensory software; computer software for the collection 
and transmission of positioning data; computer 
programs for data processing of acoustic signals; 
computer software for traffic control and traffic 
monitoring/ computer software for safety monitoring 
systems. 

  Klasse 20   Cabinets being furniture for holding electric devices. 
  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 

hardware and telecommunication devices; 
maintenance and repair of data communications 
networks; installation, maintenance and repair of data 
communications networks, in particular of fiber optic 
systems and equipment and installations; advisory 
services relating to the installation of fiber optic 
systems as data communications networks, especially 
for monitoring traffic and transport routes as well as 
vehicles and transport systems; consultancy relating to 
the installation, maintenance and repair of computer 
hardware; advisory services relating to the installation 
of telecommunication equipment. 

  Klasse 42   Scientific and technological services; design and 
development of computer hardware and software; 
software development, programming and 
implementation; installation, repair and maintenance of 
data processing programs; development and 
programming of software for processing sensor data, 
positioning data and acoustic signals; measurement 
and evaluation services; evaluation of sensor data; 
consultancy services relating to installation, 
configuration and maintenance of systems used in 
electronical, magnetic and fiber-optic sensor 
technology applications; scientific analysis; engineering 
testing; safety technological research, testing and 
advisory services relating to the transport systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460706 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905157 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 XIAO FEI YANG HUO GUO LIAN SUO DIAN. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 XIAO FEI YANG HUO GUO LIAN SUO DIAN. 

(730) Innehaver: 
 INNER MONGOLIA LITTLE_SHEEP CATERING 

CHAIN CO., LTD., 9 Wulan Road, Kun District, Baotou 
City Inner Mongolia, AUTONOMOUS REGION, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat; fish (not live); poultry (not live); game (not live); 

meat extracts; preserved fruits; frozen fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; frozen 
vegetables; dried vegetables; cooked vegetables; 
jellies; jams; compotes; eggs; milk; milk products; 
edible oils; edible fats; ham; sausages; blood sausage; 
charcuterie; tripe; sliced meat; charqui; fish fillets; 
tinned meat; animal marrow for food; potato flakes; fat-
containing mixtures for bread slices; fruit salads; 
vegetable salads; dried edible mushroom; albumen for 
culinary purposes; bean curd products; bean curds; 
dried bean milk cream in tight rolls; broth; broth 
concentrates; croquettes; edible bird's nest; frozen 
meat; product made from fish; shellfish (not live); 
crustaceans (not live); shrimps (not live); canned fruits; 
soups; soup preparations; processed nuts; dried 
fungus; fermented soy bean. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; tapioca; sago; 
flour; preparations made from cereals; bread; pastry; 
confectionery; edible ices; sugar; honey; molasses for 
food; yeast; baking-powder; salt; mustard; vinegar; 
sauces (condiments); spices; beverages with tea base; 
cocoa-based beverages; cocoa beverages with milk; 
chocolate; cakes; candies; biscuits; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); condiments; essences for 
foodstuffs (except etheric essences and essential oil); 
sweetmeats [candy]; wheat flour; soya flour; noodles; 
popcorn; starch products for food; soya sauce; 
seasonings; condiment for instant boiled mutton; soya 
bean paste [condiment]; chilli oil; leaven; chicken 
essence (condiment); gourmet powder, namely, 
monosodium glutamate; meat tenderizers, for 
household purposes; moon cakes; snacks made 
principally of cereals; spring rolls; pies; buns; fried rice; 
dumplings; snacks made principally of rice; ice creams; 
garlic sauces; aromatic preparations for food; food 
flavourings, other than essential oils; royal jelly. 

  Klasse 32   Beers; mineral water [beverages]; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit juices; 
syrups for making beverages; preparations for making 
beverages; carbonated soft drinks; soft drinks; 
vegetable juices [beverages]; soya-based beverages, 
other than milk substitutes. 

  Klasse 43   Temporary accommodation; hotel services; canteens; 

cafeteria services; cafe services; snack-bars; 
restaurants; fast food restaurants; food and drink 
catering; mobile restaurant services for the supply of 
food and drink. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460740 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201905159 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.06, DE, 30 2018 026 

520 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
LUDWIGSHAFEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in agriculture, horticulture and 

forestry, especially plant fortifying preparations, 
chemical and/or biological preparations for stress 
management in plants, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of 
seeds, surfactants. 

  Klasse 5   Preparations for destroying and combating vermin, 
insecticides, fungicides, herbicides, pesticides. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products namely 
seeds, grains, seeds and vegetative parts of plants 
treated with pesticides and/or chemical/biological 
products; included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460749 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905161 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.24, DE, 30 2018 109 

409 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altana AG, Abelstrasse 43, 46483 WESEL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemical products and chemical substances for 
commercial purposes; chemical additives; silicates; 
phyllosilicates; chemical products for gelling; thickening 
agents or thixotropic agents for suspensions or fluids; 
bentonite; emulsifying agents, hardeners, dispersing 
agents; material for influencing the surface tension of 
paints and lacquers (tensides) during manufacturing; 
unprocessed synthetic resins and plastics; adhesives 
for commercial purposes; adhesives for the 
manufacture of adhesive tapes; silicones; catalysts; 
chemical additives for resins; conductive resins; 
unprocessed synthetic resins and unprocessed artificial 
resins, thermosetting resins and plastics; thermo plastic 
resins (unprocessed); unprocessed epoxy resins; 
unprocessed epoxy polyurethane resins; reaction 
resins (unprocessed synthetic resins); synthetic resin 
compounds (unprocessed); emulsifiers for resins; 
wetting agents; liquid elastomers, thermoplastic 
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elastomers, plastisols, polyvinyl chloride plastisols; 
polyvinyl chloride plastisols for hot-dip applications; 
thermoplastic elastomers based on styrol block 
copolymers. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacquers; powder colours and 
powder paints; anti-corrosives; antirust preparations; 
dyes; unprocessed natural resins; coatings for surfaces 
in the form of paints; wire enamel; gum resins; natural 
resins for coatings; coatings based on natural resins for 
application onto metals, synthetic materials and paper; 
binding agent for paints based on resins, as far as 
contained in class 2; agents and compounds for drying 
paints and lacquers; thinning and thickening agents for 
paints, lacquers and ink; binding agents, thickeners, 
fixing agents (all being additives for paints and 
lacquers); aluminium paints; pigments, in particular iron 
pigments, pearl gloss pigments, metal effect pigments, 
interference pigments; metals in foil and metals in 
powder form for painters and decorators; printing 
pastes (ink), printing liquid (inks); inks for printing 
purposes; inks in cartridges; printing paints containing 
metal effect pigments. 

  Klasse 6   Common metals and their alloys in the form of grit and 
powders as well as pastes made from these powders 
for industrial purposes, other than for use in painting, 
decorating, printing and art; cut up foils made of 
common metal in regular forms, in particular in leaf 
shape; foils made of common metals (not for painters, 
decorators or insulating purposes). 

  Klasse 7   Printing machines, 3D printers; printing presses, 
printing rollers (machine parts), printing controllers 
(machine parts), printing masks (machine parts), print 
heads for printers (machine parts); printing controls 
(controllers and valves) as machine parts; printing 
filters of textile materials (machine parts); coating 
machines; dispensing machines (except vending 
machines); embossing machines, embossing presses, 
embossing printing machines; pneumatic, hydraulic and 
mechanical control systems for machines; sealing joints 
(parts of machines); seals (parts of machines). 

  Klasse 9   Measuring and testing apparatus and instruments, 
including their parts and accessories for the 
aforementioned goods; calibrating apparatus and 
adapted containers and cases for storage and transport 
of the aforementioned goods; data processing 
apparatus and computers, including their parts and 
accessories, namely monitors, keyboards, input and 
output devices, memory and function expansion units 
and interfaces for transmitting measuring data to 
external computers; data recorded on data carriers; 
software; electric and electronic controllers; digital 
process controlling apparatus; printers; electric controls 
for machines; electrical conductors and electrical circuit 
boards; electronic control systems for machines. 

  Klasse 17   Insulation material made of natural rubber, gutta-
percha, rubber or mica; natural rubber, gutta-percha, 
rubber, mica and goods made from these materials, 
namely sealing materials, rubber solutions, insulators 
for electric wires, insulation paints; mica, in particular 
synthetic mica, also coated in the form of powders, 
plates, flakes, pellets or granules as well as in the form 
of pastes for printers and artists and for industrial 
purposes (included in this class); plastic substances 
(semi-manufactured); sealing, packing and insulating 
materials; gaskets; wiper seals (non-metallic); liquid 
material for electric insulation; electrical insulation 
articles and materials; sealants for the closures of 
bottles, glasses and cans; hoses (not of metal); sealing 
tapes; rubber sheets, silicone rubber compositions; 
adhesive tapes (not for medical purposes, for stationery 
or household purposes); adhesive tapes for electrical 
insulating purposes; synthetic resins in liquid form 
(semi-finished products); synthetic, conductive and 
thermosetting resins (semi-finished products); 
elastomer polymers (semi-finished product). 

  Klasse 21   Glass particles, also coated, for industrial purposes 
(included in this class); glass in form of powders, 
platelets, flakes or granules, also coated for industrial 
purposes (included in this class) and for decorative or 

functional purposes. 
  Klasse 37   Maintenance, servicing, repair and cleaning of 

printing, coating, dispensing and embossing machines; 
maintenance, repair and installation of machines and 
control systems of machines. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research 
work and services of a designer; industrial analysis and 
research services; design and development of 
computer hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460786 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905165 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.20, EM, 017945967 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KrollCosmetics GmbH, Auf der Hardt 6, 41542 
DORMAGEN, Tyskland 
BB med. produkt GmbH, Wohrmannstr. 15, 47546 
KALKAR, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Toiletries; body cleaning and beauty care 

preparations; soaps and gels; skin care preparations; 
skin cleansing foams; cosmetics for use on the skin; 
cleaning and fragrancing preparations; ethereal oils; 
perfumery; hair lotions; hair spray; antiperspirants 
[toiletries]; shampoos; skin cleansers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460836 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905172 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TrustCB B.V., Van den Berghlaan 48, 2132AT 
HOOFDDORP, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Testing, analysis and assessment for certification 
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purposes of IT goods and services, ICT security goods 
and services, cybersecurity goods and services, 
cryptographic goods and services and 
telecommunications goods and services; Information 
Technology consulting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460839 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905173 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.17, EM, 017945095 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized black and white version 
of the planet Earth outlined by 3 curves arrows, on the 
top and on each side pointing in a clockwise motion 
around the globe. 

(730) Innehaver: 
 Samsonite IP Holdings S.a r.l., 13-15 Avenue de la 

Liberté, 1931 LUXEMBOURG, Luxembourg 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Bags adapted for laptops; laptop carrying cases; 
computer carrying cases; sleeves for laptops; cell 
phone cases; cases for mobile phones; cases for 
electronic diaries; camera cases; cases for 
photographic apparatus; notebook computer carrying 
cases; carrying cases for contact lenses; cases for 
eyeglasses and sunglasses; credit card cases [fitted 
holders]; battery cases; mobile phone covers; covers 
for glasses; covers for sunglasses; covers for 
smartphones; covers for tablet computers; electronic 
book reader covers; covers for mp3 players; covers for 
music storage devices; covers for digital media players; 
covers for personal digital assistants; covers for 
portable media players; covers for data storage 
devices; protective covers for portable media players; 
hands-free holders for cell phones; protective films 
adapted for computer screens; stands adapted for 
mobile phones; stands adapted for tablet computers; 
cell phone straps; mobile phone straps; battery 
adapters; battery chargers; plug adaptors; phone plugs; 
electronic locks; combination locks (metal -) [electric]; 
combination locks (non-metallic -) [electric]; metal locks 
[electric]; converters for electric plugs; electric 
converters; electrical converters; ear plugs for divers; 
scales; electric charging cables; electronic cables; usb 
cables; earphones; headphones; electronic 
navigational and positioning apparatus and 
instruments; global positioning system [gps] apparatus; 
application software. 

  Klasse 18   Luggage; suitcases; bags; all-purpose carrying bags; 
carry-on bags; traveling bags; backpacks; travel cases; 
wallets; luggage tags; luggage straps; luggage covers; 
suitcase handles; umbrellas. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460867 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201905178 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.08, DE, 30 2018 108 

843 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG, Kronprinzenstr. 49, 
42655 SOLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Food preparation implements, kitchen knives, cutting 

tools [hand tools] and cutlery; Cutlery; Knives; Kitchen 
knives; Chef knives; Cleavers; Cheese knives; Peeling 
knives; Japanese chopping kitchen knives; Vegetable 
peelers [hand operated knives]; Potato peelers [knives]; 
Carving knives; Choppers [knives]; Steak knives; 
Scissors; Blades for knives; Knife handles; Knife 
sharpeners; Sharpening steels; Sharpening stones; 
Blade sharpening instruments; Knife holders; Leather 
sheaths for knives; Sheaths for knives; Knife bags; 
Forks; Meat forks; Magnetic holders for food 
preparation implements, kitchen knives, cutting tools 
[hand tools] and cutlery; Wall mounted magnetic 
mouldings for knives. 

  Klasse 21   Carving boards; Knife blocks; Barbecue tongs; 
Barbecue forks; Containers for household or kitchen 
use; Magnetic holders for non-electric kitchen 
implements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460879 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201905179 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.18, ES, 3728550 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NATURGY ENERGY GROUP, S.A., Avenida de San 
Luis, 77, 28033 MADRID, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Oils and greases for industrial use, waxes; lubricants; 

compositions for absorbing, wetting and binding dust; 
fuels and illuminants; candles and wicks for lighting, 
electrical energy and fuel gas. 

  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2019.12.09 - nr 50/19

195 
 

sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; software; fire 
extinguishers. 

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

  Klasse 35   Advertising services; commercial business 
management services; commercial administration 
services; office functions; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes. 

  Klasse 37   Construction services; painting and plumbing 
company services; heating or roofing installation; 
inspection services for construction projects; 
construction material and tool rental services, 
automotive workshop services; electrical and furniture 
repair services; electrical installation services; 
construction, installation, maintenance, repair and 
overhaul of gas distribution and electrical installations 
and networks. 

  Klasse 39   Transport services; packaging and storage of goods; 
travel reservation agency services; merchandise 
delivery services, electrical energy and gas distribution 
services. 

  Klasse 40   Refuse, trash and waste material recycling services; 
recycling of valuable and plastic materials; waste 
management services; concrete casting services; 
cutting services; burnishing by abrasion; metal coating 
services; dyeing services; services provided in the 
context of mechanical or chemical transformation or 
treatment of organic or inorganic substances or objects; 
electrical energy and gas generation and production 
services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; engineering services relating to 
electrical energy and gas production; exploration 
services to locate gas. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460893 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201905181 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Science, 3, avenue George V, 75008 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for use in industry and science; 

chemical products for use in photography; chemical 
products for use in agriculture; chemical products for 
use in horticulture; chemical products for use in 
forestry; unprocessed plastics; fertilizers; fire-
extinguishing compositions; metal tempering 
preparations; metal soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning materials; 
adhesives for use in industry; salt for preserving, other 
than for foodstuffs; chemical reagents other than for 
medical or veterinary use; bleaching agents for 
industrial use. 

  Klasse 3   Laundry preparations; polishing preparations; 
degreasing preparations; abrasive preparations; soaps; 
perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; depilatories; make-up removing products; 
lipstick; beauty masks; shaving products; preservatives 

for leather (polishes); creams for leather. 
  Klasse 5   Pharmaceutical products; veterinary products; 

sanitary products for medical purposes; disinfectant 
soaps; medicinal soaps; medicated shampoos; 
medicated dentifrices; dietetic foods for medical use; 
dietetic foodstuffs for veterinary use; food for babies; 
food supplements; medical dressings; teeth filling 
materials; dental impression materials; disinfectants; 
antibacterial products for washing hands; products for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; bath 
preparations for medical use; sanitary panties; sanitary 
towels; chemical preparations for medical use; 
chemical preparations for pharmaceutical use; 
medicinal herbs; herbal teas; parasiticides; alloys of 
precious metals for dental use. 

  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments; medical 
apparatus and instruments; dental apparatus and 
instruments; veterinary apparatus and instruments; 
artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic 
articles; suture material; stockings for varicose veins; 
feeding bottles; feeding bottle teats; clothing especially 
for operating rooms; massage apparatus; prostheses; 
artificial implants; armchairs for medical or dental use; 
surgical drapes; bed pans; basins for medical use; 
special furniture for medical use; cutlery [surgical]; 
orthopedic footwear; walkers for disabled persons. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460895 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905182 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.11, IT, 

302018000039266 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark (figurative) consists of the image of a 
burning ball located directly above the words F'N BALL 
in a fancy font mixing lowercase letters and capital 
letters, in black color. 

(730) Innehaver: 
 MARTINA C. SRL, Via Gramsci 34, 28060 

GRANOZZO CON MONTICELLO (NO), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Time instruments; jewellery boxes and watch boxes; 
buckles for watchstraps; watch chains; silver watches; 
automatic watches; women's watches; clock hands; 
clock and watch hands; mantle clocks; watch fobs; 
table clocks; cases for watches [presentation]; watch 
dials; bracelets for watches; small clocks; watch 
movements; metal watch bands; parts for clockworks; 
parts for clocks; watchstraps; watch straps of synthetic 
material; watch straps made of metal or leather or 
plastic; watchstraps made of leather; pendant watches; 
control clocks [master clocks]; watch clasps; clock 
cases; dress watches; platinum watches; clocks and 
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parts therefor; watches for outdoor use; clocks and 
watches for pigeon-fanciers; travel clocks; clocks and 
watches; watches; pocket watches; watches made of 
gold; watches made of precious metals or coated 
therewith; divers' watches; watches incorporating a 
memory function; timing clocks; chronometric 
apparatus and instruments; time clocks [master clocks] 
for controlling other clocks; digital clocks; digital clocks 
being electronically controlled; digital clocks 
incorporating radios; digital watches with automatic 
timers; clocks and watches, electric; cases [fitted] for 
horological articles; cases [fitted] for jewels; cases 
[fitted] for clocks; cases of precious metals for 
horological articles; cases for watches and clocks; 
cases for chronometric instruments; watch cases; 
presentation cases for horological articles; jewelry 
cases [caskets or boxes]; jewelry boxes of metal; jewel 
cases; presentation boxes for horological articles; 
presentation boxes for watches; watch pouches; clock 
cases being parts of clocks; housings for clocks and 
watches; jewelry rolls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460903 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201905183 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Providing non-downloadable publications in the nature 

of pamphlets and brochures on the subjects of 
computer hardware and software applications; 
providing information, advice and consultation services 
relating to all the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460907 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905184 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHISHI CITY SHICHENG ELECTRONIC COMMERCE 
COMPANY LIMITED, NO. 46 SHENGLONG ROAD, 
SECOND INDUSTRIAL AREA OF TALONG ROAD, 
LINGXIU TOWN, SHISHI CITY, QUANZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Electronic cigarettes; cigars; cigarette tips; cigarette 

filters; flavorings, other than essential oils, for use in 

electronic cigarettes; cigar cases; lighters for smokers; 
matchboxes; matches; firestones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460908 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905185 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.18, EM, 017958502 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Makeup. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460919 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905187 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 GUANGZHOU KINGSONS LEATHER PRODUCTS 

CO.,LTD., XINHUA INDUSTRIAL PARK, XINHUA 
STREET, HUADU DISTRICT, 510030 GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Pocket wallets; school satchels; attache cases; 

rucksacks; wheeled shopping bags; handbags; 
briefcases; travelling bags; leather wallets. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460956 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201905190 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.14, US, 88001193 
(540) Gjengivelse av merket: 

WELL D&O 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 International Well Building Institute PBC, 381 Park 
Avenue South, NY10016 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Design of commercial and residential buildings, 

commercial and residential rooms, hotel rooms, interior 
decor and furnishings, and consultation services 
relating thereto; design of interior decor and furnishings 
that promote health and well-being; drafting of 
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construction and renovation plans and engineering 
drawings, blueprints, diagrams and designs; reviewing 
and analyzing construction and renovation plans, 
blueprints, diagrams and designs and building 
operation plans, processes, and policies to determine 
whether the plans, diagrams, processes and policies 
conform to quality standards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460960 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201905191 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.30, DK, VA 2018 

01864 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1799 
KØBENHAVN V, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460962 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905192 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.05, DK, 

VA201800782 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Keepit A/S, Per Henrik Lings Allé 4, 7., 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; data processing equipment; data 

registering, data input, data output, data transmission 
and data storage apparatus; apparatus for transferring 
data to cloud servers; monitors; graphics cards; 
electronic cards for storing files; interface cards; 
computer interface apparatus; hard discs; data storage 
devices; keyboards; mice; optical readers; barcode 
readers; text readers; scanners; printers; compact disc 
recorders; plotters; hard disc, tape and floppy disc 
drives; power supplies, modems and other computer 
peripheral devices for computers; telecommunications 
apparatus; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound or images, and electric and 
electronic components and parts for the aforesaid 
goods; data carriers for electronic media, including 
recording discs, DVD's and CD ROM's. 

  Klasse 42   Updating of computer software; providing computer 
programs on data networks; consultancy in the design 
and development of computer hardware; computer 
systems design, electronic data security and data 
storage; computer software design; electronic data 
programming consultancy; providing computer facilities 
for digital data editing; providing facilities for digital data 
processing; computer consultancy; computer 
programming; consultancy in the design and 
development of computer hardware and software; 
implementation of computer programs on networks; 
installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (not physical conversion); 
webpage design; duplication of computer programs; 
servicing and installation of software; technical project 
management in the field of electronic data processing; 
rental of computer software; computer software 
maintenance. 

  Klasse 45   Licensing of computer software (legal services). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1460981 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905194 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GUANGZHOU XIN JUE NENG ELECTRONIC 
LIMITED, ROOM 4B001, 4/F, NO.28,30,32, XIDI 
ERMA ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic notice boards; batteries, electric; chargers 

for electric batteries; transformers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460990 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905195 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.07, DK, VA 2016 

02950 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Beerlao. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Beerlao. 

(730) Innehaver: 
 Lao Brewery Co., Ltd., Km 12, Thadeua Road P.O. Box 

1016, 1016 VIENTIANE, Laos 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460995 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905196 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.17, FR, 4420503 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DECATHLON, 4, Boulevard de Mons, 59650 
VILLENEUVE-D'ASCQ, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images, video recorders, DVD players, 
MP3 music players, data processing apparatus, 
computers, computer programs, computer printers, CD-
ROM software; sound amplifiers; videotapes; audio and 
video compact disks; audio and video receivers; 
magnetic disks; optical disks; optical compact disks; 
floppy disks; projection screens; sound recording 
media, magnetic encoders; intercommunication 
apparatus, walkie-talkies, radios; computer mice; 
protection devices for personal use against accidents 
namely, protective eyewear, protective nets, safety 
restraints (other than for vehicle seats or sports 
equipment), safety nets, protective helmets, life-belts; 
spectacles, apparatus and instruments for astronomy; 
instruments for navigation, hygrometers, sextants; 
observation instruments, telescopes, spyglasses, 
monoculars, optical lamps; scales, luminous beacons, 
barometers, altimeters; marking and signaling buoys; 
directional compasses, fog signals; breathing 
apparatus for underwater swimming, diving suits, 
gloves and masks; teeth protectors; ski masks 
spectacles (optical goods), mountaineering sunglasses, 
swimming goggles, spectacle cases; binoculars; fire 
extinguishers; hydrometers, barometers; GPS guidance 
systems; GPS journey planners; flashlight batteries; 
rules (measuring instruments); photographic apparatus, 
exposed photographic films; meters, speedometers, 
revolution counters, pedometers; limb protectors, other 
than for sporting use; dog whistles; electronic agendas, 
mobile telephones, personal data assistants, sonars, 
depth finders, search apparatus for avalanche victims; 
equestrian helmets; pedaling frequency counters and 
calculators; protection devices for the face; protective 
helmets; protective headgear, namely head protection 
for sports and clothing for protection against accidents, 
irradiation and fire; protective headgear for cycling. 

  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water; motors and engines for land vehicles; cycles; 
inner tubes for pneumatic tires, repair outfits for inner 
tubes, adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; pneumatic tires, non-skid devices for vehicle 
tires; anti-glare devices for vehicles; anti-theft devices 
for vehicles; headrests for vehicle seats; covers for 
baby carriages; luggage carriers for vehicles; children's 
safety seats, for vehicles; covers for vehicles and 
saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers for 
automobiles; hubs; gearing for land vehicles and horns 
for vehicles; kickstands for cycles, bicycles; bicycles; 
bicycle frames; frame bags, handlebar bags, saddle 
bags, bottle carriers, all these goods intended for 
bicycles; brakes, handlebars, direction indicators, 
pedals, pumps, spokes, saddles; mudguards, tubular 
tires for bicycles; bicycle forks; shock absorbers; 
bicycle racks; saddlebags for bicycles. 

  Klasse 18   Bags, traveling bags, sports bags; garment bags (for 
travel purposes); sports bags and travel bags intended 
for cycling. 

  Klasse 25   Clothing for men, women and children namely 
knitwear, underwear, robes, bath robes, bathing suits, 
bathing caps; bath sandals and slippers; pajamas, 
dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, 
jackets, coats, anoraks (non-waterproof), shirts, tee-
shirts, layettes, neckties, scarves, belts, money belts 
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(clothing); gloves (clothing), waterproof clothing namely 
coats, raincoats, anoraks; ski suits, wet suits for water 
skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for 
skiing; footwear (except orthopedic footwear), slippers, 
boots; sports, beach and skiing footwear, after-ski 
boots, mountaineering shoes, soles; sportswear 
(except diving clothes) namely trousers, jackets, shorts, 
tee-shirts, pullovers; headbands (clothing); protective 
footwear and clothing for cycling, including gloves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461010 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905197 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.13, DE, 30 2018 022 

251 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Zalando SE, Valeske-Gert-Strasse 5, 10243 BERLIN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles and accessories therefor; spectacle cases; 

spectacle frames; lenses for eyeglasses; sports 
glasses; sunglasses; head protection. 

  Klasse 14   Alloys of precious metal; jewels; ornaments 
(jewellery); rings (jewellery); earrings; ear clips; 
brooches; chokers; collier necklace chains; choker 
necklaces; pendants; chains; bracelets; gold jewellery; 
silver ornaments (jewellery); pearl jewellery; platinum 
jewellery; diamond jewellery; jewellery made from 
coloured stones; wedding rings; men's jewellery; 
precious stones; pearl; horological and chronometric 
instruments, in particular small clocks, wrist watches, 
parts for clocks and watches, straps for wrist watches, 
watch faces, casings for clocks and watches, 
clockworks, parts for clockworks; parts and fittings for 
the aforesaid goods (included in this class). 

  Klasse 18   Leather and imitation leather; skins (animal-); fur; 
trunks and travelling bags; casual bags; backpacks; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses; 
saddlery. 

  Klasse 24   Textiles and textile goods, not included in other 
classes; bed covers; table covers; textile bath towels; 
towels of textile; bath mitts. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
  Klasse 35   Wholesaling and retailing, in particular mail order retail 

service (including online), for spectacles and 
accessories therefor, spectacle cases, spectacle 
frames, spectacle lenses, sports glasses, sunglasses, 
protective helmets and other protective clothing for 
sports, precious metals and their alloys, jewellery, 
rings, earings, ear clips, brooches, necklaces, necklace 
chains, choker necklaces, pendants, chains, bracelets, 
gold jewellery, silver jewellery, pearl jewellery, platinum 
jewellery, diamond and gemstone jewellery, wedding 
rings, men's jewellery, precious stones, pearls, 
horological and chronometric, instruments, in particular 
watches, wrist watches, clock parts, watch straps, dials, 
casings for clocks and watches, movements for clocks 
and watches, parts for clock and watch movements, 

bags, cases, rucksacks, umbrellas, foot care products, 
shoe care products, shoe trees, clothing, footwear, 
headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461011 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201905198 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.07, EM, 017981203 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 2, 56182 
HUSKVARNA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Garden hoses; watering hoses; irrigation hoses; 

hoses of textile material; flexible hoses, not of metal; 
expandable watering hoses; non-metal couplings for 
use with hoses; hose connectors (non-metallic -); hose 
couplings (non-metallic -); hose fittings (non-metallic -). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461017 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905199 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 
NEUCHÂTEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries for electronic cigarettes; batteries for 

electronic devices that are used for heating tobacco, 
chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; USB chargers for electronic devices 
that are used for heating tobacco; car chargers for 
electronic cigarettes; car chargers for devices that are 
used for heating tobacco; battery chargers for 
electronic cigarettes; charging docks and charging 
stations for electronic devices that are used for heating 
tobacco; charging docks and charging stations for 
electronic cigarettes; portable power supplies for 
electronic devices that are used for heating tobacco; 
portable power supplies for electronic cigarettes. 

  Klasse 34   Wired vaporizers for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices; tobacco, raw or 
manufactured; tobacco products, including cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll-your-own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for 
medical purposes); smokers' articles, including 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus 
for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, 
tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of 
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heating cigarettes or tobacco in order to release 
nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid nicotine 
solutions for use in electronic cigarettes; electronic 
smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitutes for traditional cigarettes; 
electronic devices for the inhalation of nicotine-
containing aerosol; oral vaporizing devices for smokers, 
tobacco products and tobacco substitutes; smokers' 
articles for electronic cigarettes; parts and fittings for 
the aforesaid products included in class 34; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as 
heated tobacco sticks; electronic rechargeable 
cigarette cases; protective cases, decorative covers 
and carrying cases for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices; in-car 
cradles and in-car holders for electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking 
devices; containers for the disposal of used tobacco 
sticks; cleaners, cleaning utensils and cleaning brushes 
for electronic cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461018 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201905200 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.17, FR, 4492174 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 75008 
PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 44   Provision of information in the medical field, 

particularly in the field of asthma. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461020 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905201 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.26, DE, 30 

2018112003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEGA Gantenbrink-Leuchten KG, Hennenbusch 1, 
58708 MENDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in industry; chemical preparations 

for forming coatings on metals; chemical products for 
industrial use in the manufacture of coatings on metals; 
chemical products for the manufacture of protective 

coatings; sensitized chemical coatings; liquid coatings 
[chemical]. 

  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; coatings; protective 
surface coatings [paints]; weatherproofing coatings 
[paints]; powder coatings; resinous coatings; 
organometallic coating materials [paints]; waterproof 
coatings [paints]; anti-rust preparations; anti-corrosive 
preparations; preparations for coating surface to protect 
against corrosion; heat resistant coatings in the nature 
of paint; powders in the nature of paint for use as 
coatings. 

  Klasse 17   Insulating paints. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461024 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201905202 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.25, EM, 017922799 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 
BUCHHOLZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Shoes for protection against accidents, irradiation and 

fire; signalling apparatus and equipment. 
  Klasse 10   Shoes being parts of protective clothing for medical 

purposes. 
  Klasse 25   Work shoes and work clothing; footwear, including 

work shoes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461028 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905203 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.26, DE, 30 2018 112 

004 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEGA Gantenbrink-Leuchten KG, Hennenbusch 1, 
58708 MENDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in industry; chemical preparations 

for forming coatings on metals; chemical products for 
industrial use in the manufacture of coatings on metals; 
chemical products for the manufacture of protective 
coatings; sensitized chemical coatings; liquid coatings 
[chemical]. 

  Klasse 2   Paints; varnishes; lacquers; coatings; protective 
surface coatings [paints]; weatherproofing coatings 
[paints]; powder coatings; resinous coatings; 
organometallic coating materials [paints]; waterproof 
coatings [paints]; anti-rust preparations; anti-corrosive 
preparations; preparations for coating surface to protect 
against corrosion; heat resistant coatings in the nature 
of paint; powders in the nature of paint for use as 
coatings. 

  Klasse 17   Insulating paints. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.01 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461089 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905397 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.07, GB, 

UK00003373675 
(540) Gjengivelse av merket: 

BRAINOMIX 360 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Brainomix Limited, Suites 11-14, Suffolk House, 263 
Banbury Road, OX27HN OXFORD, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer software for use in the 

interpretation of brain scans. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461101 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905399 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GUANGDONG PHONPA HOME TECHNOLOGY CO., 
LTD., F1, F2, F3, F4, F7, No. 1, Jiahe South Road, 
Lubao Town, Sanshui District, FOSHAN CITY 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Aluminium; alloys of common metal; sheets and 

plates of metal; tubes of metal; aviaries [structures] of 
metal; palings of metal; cabanas of metal; buildings, 
transportable, of metal; window frames of metal; door 
casings of metal; door frames of metal; windows of 
metal; insect screens of metal; street gutters of metal; 
bars for metal railings; door panels of metal; casement 
windows of metal; steel buildings; gates of metal; 
building materials of metal; outdoor blinds of metal; 
doors of metal; jalousies of metal; shutters of metal; 
porches [structures] of metal; rails of metal; wire gauze; 
railway material of metal; cable joints of metal, non-
electric; rivets of metal; ironmongery; latches of metal; 
latch bars of metal; window stops of metal; chains of 
metal; safety chains of metal; door knockers of metal; 
sash pulleys; window pulleys; window casement bolts; 
knobs of metal; window fasteners of metal; fittings of 
metal for windows; door closers, non-electric; furniture 
casters of metal; clothes hooks of metal; door handles 
of metal; door bolts of metal; door openers, non-
electric; hinges of metal; turnstiles of metal; runners of 
metal for sliding doors; hooks of metal for clothes rails; 
towel dispensers, fixed, of metal; window openers, non-
electric; fittings of metal for beds; door fittings of metal; 
split rings of common metal for keys; ores of metal; 
locks of metal, other than electric; safes [metal or non-
metal]; strap-hinges of metal; containers of metal for 
storing acids; house numbers of metal, non-luminous; 
bird baths [structures] of metal; rods of metal for 
welding; mooring bollards of metal; identification 
bracelets of metal; wind vanes of metal; tree protectors 
of metal; traps for wild animals; bronzes [works of art]; 
enclosures of metal for tombs; folding doors of metal. 

  Klasse 11   Lamps; oil lamps; cooking apparatus and installations; 
bath fittings; lighters; cooling appliances and 
installations; air cooling apparatus; hot air apparatus; 
heating installations; disinfectant apparatus; radiators, 
electric; atomic piles. 

  Klasse 19   Marble; cement; cement slabs; floor tiles, not of metal; 
refractory construction materials, not of metal; 
windows, not of metal; doors, not of metal; 
advertisement columns, not of metal; building glass; 
coatings [building materials]; binding agents for making 
stones; statues of stone, concrete or marble; memorial 
plaques, not of metal; folding doors, not of metal; 
jalousies, not of metal; shutters, not of metal; gates, not 
of metal; door panels, not of metal; window frames, not 
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of metal; door casings, not of metal; door frames, not of 
metal; insect screens, not of metal. 

  Klasse 20   Furniture; casks, not of metal; work benches; picture 
frames; display boards; decorations of plastic for 
foodstuffs; beds for household pets; identification 
bracelets, not of metal; coffin fittings, not of metal; 
furniture fittings, not of metal; cushions; slatted indoor 
blinds. 

  Klasse 24   Upholstery fabrics; felt; household linen; quilts; loose 
covers for furniture; door curtains; fitted toilet lid covers 
of fabric; flags of textile or plastic; shrouds. 

  Klasse 35   Advertising; organization of exhibitions for commercial 
or advertising purposes; import-export agency services; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; sales promotion for 
others; personnel recruitment; relocation services for 
businesses; compilation of information into computer 
databases; accounting; rental of vending machines. 

  Klasse 36   Insurance consultancy; financial consultancy; loans 
[financing]; financing services; banking; financial 
management; capital investment; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; mortgage banking; 
lease-purchase financing; financial analysis; securities 
brokerage; financial information; investment of funds; 
stocks and bonds brokerage; jewelry appraisal; real 
estate agency services; brokerage; surety services; 
charitable fund raising; fiduciary; lending against 
security. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461108 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201905401 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.05, EM, 017951513 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Degesch GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11, 
69514 LAUDENBACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pest control preparations and articles; pesticides; 

rodenticides; molluscicides; fungicides; insecticides; 
herbicides; biocides; weedkillers; vermin destroying 
preparations; preparations for destroying insects; worm 
repellents for use on turf or grass; agricultural 
pesticides; animal repellent formulations; preparations 
for destroying noxious animals; insect repellents; soil 
fumigating preparations; chemical preparations for 
sanitary purposes; parasiticides; pesticides for 
horticultural use; preparations for controlling insects; 
vermin repelling preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461151 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905403 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.18, EM, 018024643 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Customized compound solutions A/S, Søholm Park 1, 
2900 HELLERUP, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Polymer resins, unprocessed; dispersions of plastics; 

polymers for industrial use; thermoplastic elastomers; 
synthetic resins, unprocessed; plasticizers; 
thermoplastic compounds; cryogenic preparations; 
plasticizers for plastics; plastics, unprocessed; hot-melt 
adhesives. 

  Klasse 17   Synthetic rubber; sealant compounds for joints; 
elastomer polymers; plastic substances, semi-
processed; semi-processed natural resins; synthetic 
resins, semi-processed; semi-worked polymer resins; 
soundproofing materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461153 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201905404 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.06, EM, 017950896 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bora Creations S.L., 11, Calle Velázquez (Pto. de 
Andratx), 07157 ANDRATX, BALEARES, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; decorative cosmetics; nail varnish. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461162 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201905406 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.04, US, 88216781 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HZNP LTD, 21 Laffan Street, HM09 HAMILTON, 
Bermuda 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

thyroid disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of ocular disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461181 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905409 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.04, EM, 017964832 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Finnish Electric Bike Factory Oy, Kiertotie 3 D 2, 02300 
ESPOO, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles; electric bicycles. 
  Klasse 37   Maintenance and repair of bicycles and electric 

bicycles. 
  Klasse 39   Rental, hire and leasing of bicycles and electric 

bicycles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461228 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201905413 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhengzhou Yizhi Trade Co., Ltd., 801 Henan Huajian 
Commercial Building, No.6 Minzhu Road, Erqiqu, 
ZHENGZHOU, HENAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, bathing suits; raincoats; shoes; hats; gloves 

[clothing]; neckties; girdles; wedding dresses; hosiery. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461231 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201905414 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KOTTO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED 
SIRKETI, Tevfik Bey Mahallesi, 20 Temmuz Caddesi, 
No: 40, K: 4, Sefaköy, Küçükçekmece, ISTANBUL, 
Tyrkia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 

skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made 
leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts; denim jeans; denim 
pants; denim shirts; denim jackets; coats of denim; 
denim skirts; pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, 
rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits; 
clothing for sports (for exclusive use for sports), 
clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, 
dresses; underclothing, namely, boxer shorts, 
brassieres, briefs, pants; socks; footwear, namely 
shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof 
boots, walking boots, booties, sporting shoes, slippers; 
shoe parts, namely, heelpieces, insoles for footwear, 
footwear uppers; headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, 
belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender 
belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461258 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201905416 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.14, UA, m201826866 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU "PU DEVELOPERS", Vul. 
Kazymyra Malevycha, Bud. 86, Lit. D', Ofis 3.2 m., 
03150 KIEV, Ukraina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Steering apparatus, automatic, for vehicles; 
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accumulators, electric; remote control apparatus; data 
processing apparatus; Global Positioning System 
[GPS] apparatus; audio- and video-receivers; 
audiovisual teaching apparatus; audio interfaces; 
batteries, electric; cordless telephones; computer 
memory devices; connected bracelets [measuring 
instruments]; measuring instruments; measures; high-
frequency apparatus; video screens; camcorders; video 
baby monitors; video telephones; hands-free kits for 
telephones; virtual reality headsets; dictating machines; 
disk drives for computers; telerupters; transparencies 
[photography]; screens [photography]; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; electronic 
publications, downloadable; electronic pocket 
translators; electronic tags for goods; encoded 
identification bracelets, magnetic; electronic agendas; 
battery chargers; sound alarms; sound recording 
carriers; sound recording apparatus; sound transmitting 
apparatus; connections, electric; buzzers; readers [data 
processing equipment]; bar code readers; interfaces for 
computers; cables, electric; integrated circuit cards 
[smart cards]; cinematographic cameras; computers; 
computer hardware; computer game software including 
parts thereof; computer software including parts 
thereof, recorded; joysticks for use with computers, 
other than for video games; computer keyboards; 
computer peripheral devices; printers for use with 
computers; magnetic tape units for computers; 
computer programs [downloadable software] including 
parts thereof; computer programs, recorded including 
parts thereof; computer operating programs, recorded 
including parts thereof; counters; magnetic data media; 
videotapes; materials for electricity mains [wires, 
cables]; portable media players; mouse [computer 
peripheral]; microprocessors; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; monitors [computer 
programs]; notebook computers; limiters [electricity]; 
eyeglasses; optical data media; selfie sticks [hand-held 
monopods]; transmitters of electronic signals; 
switchboxes [electricity]; amplifiers; tablet computers; 
DVD players; computer software applications, 
downloadable including parts thereof; weighing 
apparatus and instruments; video recorders; electronic 
book readers; record players; theft prevention 
installations, electric; central processing units 
[processors]; control panels [electricity]; radio pagers; 
downloadable ring tones for mobile phones; life saving 
apparatus and equipment; subwoofers; light-emitting 
diodes [LED]; alarms; scanners [data processing 
equipment]; smartwatches; smart rings; smartglasses; 
smartphones; solar batteries; bags adapted for laptops; 
television apparatus; telephone apparatus; transistors 
[electronic]; tripods for cameras; downloadable music 
files; USB flash drives; cameras [photography]; sleeves 
for laptops. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461261 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905417 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHOE, S.L., Polígono Industrial, s/n, 07300 INCA 
(BALEARES), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Trunks, suitcases, shoulder straps, shoulder bags, 

carrying cases, briefcases, canvas satchels, traveling 
bags, shoe bags, waist bags; canvas bags, handbags, 

coin purses, wallets, traveling cases, backpacks, 
garment bags, shirt covers, card cases, school bags; 
umbrellas, parasols; saddlery. 

  Klasse 25   Footwear, shoes, boots, ankle boots, sandals, 
sneakers; clothing, underwear, belts, money belts, 
skirts, scarves, gloves, waterproof clothing, socks, 
handkerchiefs, pants, coats, shirts, t-shirts, vests, 
jackets, gabardines, sweaters, parkas, suits; headgear, 
caps, hats. 

  Klasse 35   Import agency services; export agency services; 
advertising agency services; advertising promotion 
services; commercial business management; 
commercial administration; public relations; wholesale 
and retail services in stores and via global computer 
networks for perfumery products, cosmetics, creams for 
leather, shoe wax, shoe polish, shoe powder, shoe 
cream, preparations for cleaning and shining leather 
and footwear, shoe sprays, glasses, glasses cases, 
glasses frames, mobile telephone covers, tablet covers, 
laptop cases, electronic agenda cases, jewelery, 
costume jewelery, jewelery and and chronometric 
instruments, footwear ornaments made of precious 
metals, straps for watches, cases adapted to hold 
jewelery and timepieces, cufflinks, badges made of 
precious metals, jewelry cases, key rings made of 
precious metals, tie clips, trunks, suitcases, shoulder 
straps, shoulder bags, attaché cases, briefcases, 
canvas satchels, traveling bags, shoe bags, fanny 
packs, canvas bags, handbags, coin purses, wallets, 
attaché cases, traveling cases, backpacks, garment 
bags, shirt covers, key rings made of imitation leather, 
key rings made of leather and fur, card cases, 
backpacks for school, umbrellas, parasols, leatherwork, 
footwear other than boots for sports, shoes, boots, 
ankle boots, sandals, sneakers, clothing, underwear, 
belts, money belts, skirts, scarves, gloves, waterproof 
clothing, socks, handkerchiefs, pants, coats, shirts, t-
shirts, vests, jackets, gabardines, jerseys, parkas, suits, 
headgear, caps, hats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461264 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905418 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.12, KR, 

4020190037264 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEO-MEDICAL Co.,LTD, 89, Jimunbuk-gil, Wongok-
myeon, Anseong-si, 17553 GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; massage creams, other than for medical 

purposes; mask packs for cosmetic purposes; make-up 
foundations; cosmetic preparations for skin care and 
skin treatment; body wash; beauty balm creams, 
moisturizing creams, lotions and gels; cosmetic oils for 
the skin; skin lotions; sun creams; eye cream; cosmetic 
nourishing creams; dentifrice; facial packs; cleansing 
creams for cosmetic purposes; foam cleansers for 
personal use; hand cream; hair shampoo; hair care 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461275 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201905419 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GUANGZHOU JIZHI TRADING CO., LTD., 3rd Floor, 
Building A, Menkouhai Industrial Park, Xia Mao Wushe, 
Baiyunhu Street, Baiyun District, GUANGZHOU, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soap; stain removers; essential oils; cosmetics; acne 

cream; removing spot cream; dentifrices; incense; 
cosmetics for animals; air fragrancing preparations; 
lipsticks; eye shadow. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461281 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201905422 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of two columns of stylized and 
vertically-arranged characters, the words "TAI GAI", 
with letters "A" in them shaped like two lids, are put at 
the left; the Chinese characters TAI GAI are put at the 
right. 

(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 
merket: 

 TAI GAI. 
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 

 TAI GAI. 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Pindao Food & Beverage Management Co., 
Ltd., Pindao Food & Beverage Management Co., Ltd., 
2nd Floor, Area 1-2, Happy Valley Commercial Street, 
Huaqiao Cheng, Nanshan District, SHENZHEN, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Fruits, tinned; crystallized fruits; pickles; eggs; milk; 

edible fats; fruit jellies; meat; nuts, prepared; dried 
edible mushrooms. 

  Klasse 30   Sugar; sweetmeats [candy]; chocolate; cheeseburgers 
[sandwiches]; cereal preparations; wheat flour; ice 
cream; ice cream bar; preparations for stiffening 
whipped cream. 

  Klasse 31   Seeds for planting; plants; live animals; grains 
[cereals]; malt for brewing and distilling; trees; litter for 
animals; animal foodstuffs; nuts [fruits]; vegetables, 
fresh. 

  Klasse 32   Fruit juices; lemonades; vegetable juices [beverages]; 
non-alcoholic honey-based beverages; milky tea, non-
milk-based; preparations for making beverages; soya-

based beverages, other than milk substitutes; non-
alcoholic beverages flavored with coffee; fruit-based 
soft drinks flavoured with tea. 

  Klasse 43   Restaurant services; café services; mobile catering 
services; bar services; snack-bar services; food and 
drink catering; canteen services; cafeteria services; 
rental of transportable buildings; rental of meeting 
rooms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461284 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905423 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.02, CH, 727098 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461299 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201905425 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FOSHAN GOLDEN FURNITURE CO.,LTD., NO.6 
YUANNAN 2ND ROAD, SHAZUI INDUSTRIAL AREA, 
JIUJIANG TOWN, NANHAI DISTRICT, 528000 
FOSHAN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Beds; furniture; desks; mattresses; filing cabinets; 

sofas; wardrobes; work benches; furniture fittings, not 
of metal; bolsters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461335 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905428 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.05, IT, 

302018000031616 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dr. Vranjes Firenze S.p.A., Via Sandro Pertini, 5, 
Frazione Antella, 50012 BAGNO A RIPOLI (FI), Italia 

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

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; perfumery; essential oils; 
cosmetics; hair care lotions; dentifrices; scented oils; 
fragrance sachets; scented soaps; perfumed creams; 
perfumed tissues; amber [perfume]; musk [perfumery]; 
vanilla perfumery; aromatics for perfumes; air 
fragrancing preparations; extracts of perfumes; 
potpourris [fragrances]; scented room sprays; scented 
ceramic stones; scented linen sprays; natural essential 
oils; oils for perfumes and scents; scented bathing 
salts; perfumed powder [for cosmetic use]; extracts of 
flowers [perfumes]; cleaning and fragrancing 
preparations; scented body spray; sachets for 
perfuming linen; cushions impregnated with perfumed 
substances; scented fabric refresher sprays; wick 
diffusers for diffusing fragrances in rooms; scented oils 
for skin care; scented oils used to produce aromas 
when heated; scented body lotions and creams; 
essential oils for use in the manufacture of scented 
products; perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; perfumed body lotions [toilet 
preparations]; exfoliant creams; make-up removing 
creams; cosmetic creams; washing creams; cleansing 
creams; hair creams; toning creams [cosmetic]; night 
cream; day creams; eye cream; body cream; cosmetic 
nourishing creams; toners for cosmetic use; facial peel 
preparations for cosmetic use; facial scrubs [cosmetic]; 
bath lotion; cosmetic facial lotions; fragrances for 
automobiles; fragrance refills for non-electric room 
fragrance dispensers; refills for electric room fragrance 
dispensers; reed diffusers. 

  Klasse 4   Tapers; perfumed candles; candles for absorbing 
smoke; wicks for candles; aromatherapy fragrance 
candles; wax for making candles; candles and wicks for 
lighting; lamp wicks; wicks for oil lamps; lamp fuel; lamp 
oils; light oils; combustible waxes; candle wax; 
beeswax; lubricants; grease; waxes; lighter fluid; 
beeswax for use in the manufacture of candles; wax 
[raw material]; illuminating wax; beeswax for use in the 
manufacture of cosmetics; beeswax for use in the 
manufacture of ointments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461336 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201905429 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.05, DE, 30 2018 026 

301 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Heraeusstr. 
12-14, 63450 HANAU, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical preparations for use in industry; chemical 

preparations and materials for film, photography and 
printing; unprocessed plastics; adhesives for use in 
industry; chemical substances, chemical materials and 
chemical preparations; salts for industrial purposes; 
unprocessed artificial and synthetic resins; chemicals 
for use in electrophotography; conductive resins. 

  Klasse 2   Dyes, colorants, pigments and inks; materials for use 
as constituents of printing inks; printing pastes. 

  Klasse 17   Semi-worked plastic substances; foils of plastics 
[semi-finished products]; artificial resins in the form of 
sheets for use in manufacture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461350 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201905430 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.13, US, 88115072 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Acoinos Inc., P.O. Box 1383, CA94023 LOS ALTOS, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461375 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201905432 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Würth International AG, Aspermontstrasse 1, 7004 
CHUR, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electricity accumulation and storage apparatus and 

instruments, electric accumulators; cells. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461376 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201905433 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.14, CN, 33535680 

2018.11.07, CN, 34518701 
2018.11.07, CN, 34530889 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 China Tobacco Anhui Industrial Co., Ltd., No.606 
Huangshan Road, HEFEI CITY ANHUI PROVINCE, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   USB chargers; rechargeable batteries; charging 

appliances for rechargeable equipment; batteries for 
lighting; flue gas analyzers; chargers for electronic 
cigarettes; batteries for electronic cigarettes; batteries, 
electric; chargers for electric batteries; power adapters 
for use in vehicle lighter sockets. 

  Klasse 11   Heating elements; heating plates; heating apparatus; 
heat regenerators; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels; lighters; cooling installations for 
tobacco; tobacco roasters; hot air apparatus; heating 
apparatus, electric. 

  Klasse 34   Rolling tobacco; lighters for smokers; matches; pipe 
tobacco; tobacco; electronic cigarettes; flavourings, 
other than essential oils, for tobacco; cigarettes; 
cigarette tips; cigarette filters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461407 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905438 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.23, US, 88166116 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Intercept Pharmaceuticals, Inc., 10 Hudson Yards, 37th 
Floor, NY10001 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, namely, therapeutic bile 

acid analogues; pharmaceutical preparations for the 
treatment of liver diseases, disorders and conditions; 
pharmaceuticals for treating nonalcoholic 
steatohepatitis, non-alcoholic fatty liver disease, liver 
fibrosis, and liver cirrhosis. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1461419 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201905440 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.05, EM, 017950729 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Omnetric GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for use in smart grid applications; software 

for use in the field of smart grid data management. 
  Klasse 35   Business consulting services for optimizing smart grid 

applications; business consulting services provided 
with respect to smart grid applications; strategic 
business consulting services in the field of conservation 
and usage efficiency of smart grid technologies. 

  Klasse 42   Systems integration services in the nature of 
designing, developing, implementing, and maintaining 
smart grid computer software applications; computer 
consulting and computer systems analysis regarding 
smart grid applications; technological consulting 
services in the field of conservation and usage 
efficiency of smart grid technologies; cloud computing 
services, namely, providing a cloud-based software 
platform in the field of smart grid data management; 
cloud computing services, namely, providing a cloud-
based software platform that allows utilities to remotely 
manage and monitor networks and infrastructure. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461426 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201905441 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WCP.ME Limited, The Distribution Centre, Victoria 
Road, Fenton, ST42HX STOKE ON TRENT, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair 

lotions; dentifrices; shaving foams; shaving cream; 
shaving gel; pre-shave and after-shave preparations; 
shaving soaps; deodorants; anti-perspirants; colognes; 
skin lotions; skin cleaners; shampoos; facial wash; 
hand wash; body wash; skin toner preparations; skin 
masks; skin scrubs; moisturisers for face, body and 
hands; creams for face, body and hands; hair lotions, 
sprays, mousses, gels and balms; lip balms and salves; 
epilatory wax; toiletries; sun-tanning preparations; sun 
care preparations; nail care preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461433 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905442 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.07, CN, 35774134 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WEIFANG HUADONG RUBBER CO.,LTD., 
LIUJIAHETOU VILLAGE, TAITOU TOWN, 
SHOUGUANG CITY, WEIFANG CITY, 262700 
SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Tires for vehicle wheels; solid tires for vehicle wheels; 

automobile tires; inner tubes for pneumatic tires; repair 
outfits for inner tubes; spikes for tires; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires [tyres]; adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; inner tubes for bicycle 
tires. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461464 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201905444 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.05, EM, 017927396 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SYLENTIS, S.A.U., Plaza del Descubridor Diego de 
Ordás 3 - 5º, 28003 MADRID, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Eye sprays for medical use; ophthalmic preparations; 

pharmaceutical preparations for the prevention of dry 
eye syndrome; eye lotions for medical use; 
pharmaceutical preparations for the prevention of 
ocular diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations and substances; collyrium; eye ointments 
for medical use; eye-washes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of dry eye syndrome; 
pharmaceutical preparations for the treatment of eye 
diseases and conditions; eye pads for medical use; 
sterile and antiseptic solutions; medicated gels, creams 
and solutions for eye use; eye drops. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461468 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905445 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.01, US, 87902887 

2018.05.01, US, 87902888 
2018.05.01, US, 87902892 
2018.05.01, US, 87902894 
2018.05.01, US, 87902898 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of three depictions of the number 
nine each joined together at their base with one nine 
on top, one nine below and on the right of the top nine 
and one nine below and on the left of the top nine. 

(730) Innehaver: 
 Cloud9 Esports, Inc., 2720 Neilson Way #5697, 

CA90409 SANTA MONICA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Lapel pins and ornamental pins for use as jewelry; key 
chains; bracelets; silicone wristbands for use as 
bracelets; lanyards for holding keys or badges of 
precious metals. 

  Klasse 18   Duffel bags; weekend bags; athletic bags; clutch 
bags; gym bags; sports bags; messenger bags; 
souvenir bags; tote bags; crossbody bags. 

  Klasse 24   Cloth flags. 
  Klasse 28   Plush toys; musical toys; action figure toys; electronic 

action toys; mechanical action toys; battery operated 
action toys; card games; board games; arcade games; 
tabletop games; action skill games; role playing games; 
trading card games; arcade-type electronic video 
games; game controllers for computer game; video 
gaming consoles for playing computer games; hand-
held units for playing electronic games; bobble head 
dolls; gaming headsets for use in playing electronic 
sports video games; stands specially adapted for 
electronic game playing apparatus, namely, video 
game consoles; apparatus for electronic games 
adapted for use with an external display screen or 
monitor; gaming headsets adapted for use in playing 
video games; video game consoles; controllers for 
game consoles; computer gaming consoles for 
recreational game playing; computer game consoles for 
use with an external display screen or monitor; player-
operated electronic controllers for electronic video 
game machines; video game interactive hand held 
remote controls for playing electronic games. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461478 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905446 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 SA LI TE 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SA LI TE 

(730) Innehaver: 
 SILAGE PACKAGING CO., LTD, DONGYING 

VILLAGE, TANGSHAN TOWN, HUANTAI COUNTY, 
ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Insulating paint; cotton wool for packing [caulking]; 

plastic substances, semi-processed; insulating bands; 
expansion joint fillers; waterproof packings; padding 
materials of rubber or plastics; rubber, raw or semi-
worked; packing [cushioning, stuffing] materials of 
rubber or plastics; insulating refractory materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.30 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461482 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905447 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.29, CN, 33186715 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD., 
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18 Kechuang 11 
Street, Beijing Economic and Technological 
Development Zone, 100176 BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; demonstration of goods; presentation of 

goods on communication media, for retail purposes; 
on-line advertising on a computer network; providing 
business information via a web site; organizing fashion 
shows for advertisement and sales; business 
management and organization consultancy; import-
export agencies; sales promotion for others; providing 
on-line marketplaces for buyers and sellers of goods 
and services; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; administrative 
processing of purchase orders; updating and 
maintenance of data in computer databases; drawing 
up of statements of accounts; rental of vending 
machines; sponsorship search; rental of sales stands; 
retail services for pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations and medical products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461483 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201905448 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.13, US, 88116457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xilinx, Inc., 2100 Logic Drive, CA 95124 SAN JOSE, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Integrated circuits; integrated circuits in the nature of 

integrated multi-core heterogeneous compute 
platforms; integrated circuits in the nature of adaptive 
compute acceleration platforms; central processing 
units, namely, vector processor arrays; computer 
software for the design, programming and operation of 
integrated multi-core heterogeneous compute platforms 
and adaptive compute acceleration platforms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461484 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201905449 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.12, CH, 78492/2018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marcel Bützer, Im Staffel 1a, 9450 ALTSTÄTTEN, SG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Putties and other paste fillers. 
  Klasse 2   Preparation for dyes [paints]; dyestuffs; colorants; 

color pigments; coloring products for addition to 
polymeric material; coloring agents for plastic material; 
colorants for use in industry; indigo (colorant); organic 
pigments; pigments for paints; coatings for the finishing 
of surfaces [paints or oils]; paints; coating materials for 
protection against friction; powdered paints for use as 
coatings. 

  Klasse 4   Wax for skis; spray-on lubricants; anti-seize 
substances [oils]; products for reducing sliding friction 
between two surfaces; vegetable wax for industrial use; 
paraffin; wax for skateboards; wax for snowboards; wax 
for surfboards; waxes for industrial use. 

  Klasse 28   Sole coverings for skis. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461525 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201905455 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CPA Global Limited, Liberation House, Castle Street, 
JE11BL ST. HELIER, JERSEY, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, including computer server 

software; computer network management software; 
computer utility programs; computer software 
development programs; computer security and 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers; all relating to the 
searching, monitoring, analysis, management and 
maintenance of intellectual property rights. 

  Klasse 35   Business management assistance; business 
research; provision of business information; business 
information management services, namely, compilation 
of information into computer databases and 
systemization of information into computer databases; 
computerized file management; searching of computer 
database for others; all relating to the searching, 
monitoring, analysis, management and maintenance of 
intellectual property rights. 

  Klasse 41   Education and training services, relating to business 
management, computers and computer programs; 
arranging and conducting conferences, exhibitions and 
seminars, relating to business management, computers 
and computer programs; publishing services; all 
relating to the searching, monitoring, analysis, 
management and maintenance of intellectual property 
rights. 

  Klasse 42   Computer services, namely, computer software 
design services, computer software advisory services, 
computer systems integration services, data processing 
services, data storage services for others in the field of 
intellectual property rights; maintaining and designing 
of computer software for others in the field of 
intellectual property rights; website planning and 
building; building and hosting of websites for others; 
website design consultation; computer programming; 
electronic data storage; providing computer search 
engine services in the nature of searching and 
retrieving information, sites and other resources 
available on computer networks for others; providing 
customized computer search engine services which 
involve searching and retrieving information at 
customers' specific request via the internet; maintaining 
of computer databases for others in the field of 
intellectual property rights; all relating to the searching, 
monitoring, analysis, management and maintenance of 
intellectual property rights. 

  Klasse 45   Legal support services; intellectual property watching 
services; legal research; licensing of computer software 
[legal support services]; registration of domain names 
[legal support services]; intellectual property 
consultancy services; acquiring and maintenance of 
intellectual property right services which involve 
provision of searching and investigation services in 
relation to intellectual property rights, monitoring of 
deadlines relating to intellectual property rights and 
attending to payments and collation of documentation 
in relation to the protection and management of 
intellectual property; all relating to the searching, 
monitoring, analysis, management and maintenance of 
intellectual property rights. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1461529 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201905456 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VIBAC S.P.A., Strada Ticineto, Salita San Salvatore, 
15040 TICINETO, ALESSANDRIA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Polypropylene film, other than for wrapping. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461530 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905457 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.07, CY, 87503 

2018.05.07, CY, 87644 
2018.05.07, CY, 87645 
2018.05.07, CY, 87646 
2018.05.07, CY, 87647 
2018.05.07, CY, 87648 
2018.05.07, CY, 87649 
2018.05.07, CY, 87650 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 QUALICARE LIMITED, 4 Pindou Street, Engomi, 2409 
NICOSIA, Kypros 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Yachts, sand yachts, motor yachts, motorised yachts, 

tiller connectors for use with yachts. 
  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services, 

commercial trading and consumer information services, 
business analysis, research and information services, 
business assistance, management and administrative 
services, all in relation with yachts, commercial 
intermediation services in relation to sales and 
purchases of yachts, employment recruiting 
consultancy in relation to yachts' crew. 

  Klasse 36   Valuation of yachts, financial and monetary services, 
banking, fundraising and sponsorship, insurance 
services, all in relation with yachts, real estate services, 
brokerage services. 

  Klasse 37   Yacht building, installation of yacht interiors, 
maintenance and repair of yachts, yacht and boat 
conversion, renovation, refit and repair, shipbuilding. 

  Klasse 39   Yacht chartering services, slipping of yachts in the 
nature of storage services, slipping of yachts in the 
nature of transport services, salvage of yachts, storage 
of yachts, yacht and boat charter services, provision of 
cruises in yachts, storage of watercraft, yachts, boats 
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and water vehicles, chartering of watercraft, yachts, 
ships, boats and water vehicles; distribution by pipeline 
and cable, transport, packaging and storage of goods, 
parking and vehicle storage, mooring, all in relation with 
yachts, ship brokerage in relation to yachts. 

  Klasse 40   Custom manufacture of yachts. 
  Klasse 41   Organisation of yacht races, organisation of yachting 

competitions, entertainment in the nature of yacht 
races, education and entertainment in relation with 
yachts. 

  Klasse 45   Security services in relation with yachts, arranging for 
the provision of legal services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461546 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201905458 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.02, AU, 1944476 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SIGGIE PTY. LTD., Se304, 135 Macquarie St, 
NSW2000 SYDNEY, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; computer software packages; 

computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software products; computer 
software programs; computer software programs for 
database management; data processing software; data 
processing software for word processing; downloadable 
software applications (apps); education software; 
industrial computer software programs; computer 
programs (downloadable software); integrated software 
packages; interactive computer software; interactive 
education software; personal computer application 
software; computer databases; computer programs for 
data processing; computer programs for processing 
data; computer programs for use in database 
management; computer apparatus for educational use; 
films bearing recorded educational material; computer 
programs and recorded software distributed online; 
computer software; computer software (programs); 
computer software applications (downloadable); 
computer software downloaded from the internet; 
computer software for analysing market information; 
computer software for business purposes. 

  Klasse 42   Advisory services relating to computer software; 
software as a service (saas); medical research; medical 
research (scientific research for medical purposes); 
computerised data storage services; data storage 
(other than physical storage); development of systems 
for the processing of data; advisory services relating to 
computer systems analysis; scientific and technical 
analysis; technical data analysis services; technological 
analysis services; computer software advisory services; 
computer program advisory services; computer support 
services (computer hardware, software and peripherals 
advisory and information services); development of 
computer software; development of computer software 
application solutions; development of software; hosting 
of software as a service (saas); online provision of web-
based software (non-downloadable); provision of online 
non-downloadable software (application service 
provider). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461554 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201905460 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.18, DE, 30 2018 110 

450 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH, Beimoorweg 
11, 22926 AHRENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical substances for preserving and stabilising 

foodstuffs; auxiliary agents for tripe; emulsifiers for use 
in the manufacture or processing of foodstuffs. 

  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
ready-to-eat fruit compotes and fruit preparations; 
compotes; tomato paste; fruit preparations for 
preparing and garnishing edible ices and desserts; 
edible oils and fats, including mixed with herbs and/or 
spices or flavoured; stock and broth based on meat, 
fish, seafood or poultry being semi-prepared dishes 
and for further processing for the manufacture of 
prepared dishes; stock and broth based on fruit or 
vegetables being semi-prepared dishes and for further 
processing for the manufacture of prepared dishes; 
fish, meat, poultry and vegetable stock, including being 
instant products; stock in the form of granules and 
granulated bouillon; instant meat pastes and 
preparations for making soup and stews, fish sauces, 
gravies and other sauces; instant soups, soups being 
prepared meals; apple chips for preparing pastries and 
desserts (dessert products); dried mushrooms; 
prepared nuts, coconut, processed, ground almonds 
and processed pignoli; shelled pine nuts; hulled 
sunflower seeds; processed pumpkin seeds; peanuts, 
prepared; peanut butter; leaf gelatine and gelatin 
powder; powdered milk and powdered cream being 
bases for the manufacture of dessert creams or cream-
like fillings or coatings for confectionery or baked 
goods; non-dairy coffee creamers. 

  Klasse 30   Processed cocoa beans, in particular roasted cocoa 
beans being seasoning; sugar; salt, cooking salt, 
seasoning mixtures containing cooking salt and herbs 
and/or spices, including packaged in disposable salt 
mills or disposable spice mills; mustard, including with 
added honey, fruits, herbs or spices; mustard sauces; 
horseradish, preserved and/or ready-to-serve, including 
based on wasabi; horseradish preparations being 
seasonings, including based on wasabi; vinegar; 
condiments containing vinegar; thickened dressings 
containing vinegar; relish [condiment], spice pastes and 
dressings; tomato ketchup; marinades, marinades 
containing spices; mayonnaise; remoulade; sauces for 
hamburgers; sauces for hot dogs; french fry sauce; 
relish; spices in oil; garden herbs [seasonings], 
preserved in oil; spices, condiments and spice 
preparations, including containing garden herbs, 
including packaged in disposable spice mills; spices or 
herbs preserved in brine or oil; preserved and dried 
herbs and herb mixes, including in oil and/or freeze-
dried; capers; mixtures mainly containing spices and/or 
herbs in water-based or oil-based or fat-based 
solutions for use in food production; condiments, in 
particular spiced ketchup; spice oils and spicy sauces 

for marinading; liquid seasonings; spices flavourings; 
flavourings, other than essential oils, for the preparation 
of meals and beverages, including being flavourings for 
baking; pesto; fruit sauces; soya sauces, including 
salad dressings, instant sauces; rusks and 
breadcrumbs, including with salt and/or spices and/or 
herbs; binding agents for sauces; binding and 
thickening agents for making foodstuffs; whipped 
cream (preparations for stiffening -); ready-made 
baking mixtures; chocolate cream powder for making 
puddings or chocolate mousse; chocolate topping; 
chocolate preparations and chocolate toppings for 
garnishing meals and beverages; sauces powders for 
making vanilla sauces; powders comprising cocoa for 
beverages; mushroom and tomato powders being 
seasonings; peanut sauces, satay sauces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461555 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905461 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

KELLEREI CANTINA ANDRIAN 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark is constituted by the wording 
"KELLEREI CANTINA ANDRIAN" in standard 
characters (word mark). 

(730) Innehaver: 
 CANTINA PRODUTTORI TERLANO SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA, Via Collina D'Argento, 7, 
39018 TERLANO (BZ), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.11.29 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461557 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201905462 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.21, IT, 

302018000036935 
(540) Gjengivelse av merket: 

VINO75 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 3ND S.R.L., Via Ippolito Pindemonte, 63, 50124 
FIRENZE, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; on-line advertising on a computer 

network, providing business information via a web site; 
sales promotion for others; search engine optimization 
for sales promotion; business management assistance; 
negotiation and conclusion of commercial transactions 
for third parties; commercial information and advice for 
consumers in the choice of products and services; 
business management consultancy; dissemination of 
advertising matter; provision of commercial and 
business contact information; marketing; administrative 
processing of purchase orders; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; presentation of goods on communication 
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media, for retail purposes; commercial intermediation 
services; commercial or industrial management 
assistance; advertising, marketing and promotional 
services; promoting the goods and services of others 
via a global computer network; business administration 
services for the processing of sales made on a global 
computer network, providing commercial information 
via a global computer network; commercial information 
services relating to wine; retail services via global 
computer networks related to alcoholic beverages 
(except beer); advertising services to promote the sale 
of beverages; online retail services relating to wines, 
alcoholic beverages, wine glasses, wine decanters and 
wine accessories; online wholesale services relating 
wines, alcoholic beverages, wine glasses, wine 
decanters and wine accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461614 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905469 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.19, CH, 78885/2018 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lange Uhren GmbH, Ferdinand-A.-Lange-Platz 1, 
01768 GLASHÜTTE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewellery; cuff-links, tie clips, rings (jewellery), 

bracelets (jewellery), earrings (jewellery), necklaces 
(jewellery), brooches (jewellery), key rings of precious 
metal; horological and chronometric instruments; 
watches, chronometers, clocks, watch cases, dials 
(clock and watch making); movements for clocks and 
watches; alarm clocks; watch straps, watch bracelets, 
boxes of precious metals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461664 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905475 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.22, DE, 30 2018 015 

363 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rimowa GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 
KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Polishing pastes for suitcases; polishing preparations 

for suitcases, cleaning preparations for suitcases; 
perfumery; soaps, cosmetics. 

  Klasse 9   Camera cases of metal or of plastic or of fabric or a 
combination of the aforesaid materials; cases 
especially made for photographic apparatus; cases 
specially made for photographic instruments; bags 
adapted for laptops; covers for smartphones; covers for 
tablet computers; covers for personal digital assistants 
[PDAs]; fitted covers for the aforesaid goods in class 9 
[protective covers]; electrical adapters; electric 
accumulators; electric batteries; battery chargers; 
battery chargers for mobile telephones; power banks; 
eyeglasses; mobile apps, downloadable electronic 
publications, computers for storing, transmitting and 
displaying data and images; electronic memories; 
electrophoretic displays; electronic labels, encoded 
barcode labels, labels containing integrated. 

  Klasse 16   Stickers [stationery]; tags of paper; money clips; 
pictures; pens; pads [stationery]; booklets; warranty 
booklets; operating manuals; paperweights; letter trays; 
writing paper; organisers; pamphlets; books; office 
requisites, except furniture; document holders 
[stationery]; printed matter; labels of paper or 
cardboard; flags of paper; bottle envelopes of paper or 
cardboard, flyers; photographs [printed], greeting cards, 
handbooks [manuals]; envelopes [stationery]; covers 
for note books; passport holders; calendars; 
catalogues; adhesive tapes for stationery or household 
purposes; clipboards; bookmarkers; posters; postcards; 
prospectuses; holders for cheque books; signboards of 
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paper or cardboard; pencil cases; inkstands; writing 
materials; writing or drawing books, writing cases 
[stationery]; sealing stamps; printed tickets; printed 
admission tickets; blackboards; drawing pads; drawing 
sets; periodicals; newspapers; announcement cards 
[stationery]; plastic film for packaging; sheets of 
reclaimed cellulose for wrapping; stuffing of paper or 
cardboard; paper cartons for delivering goods; bags, 
pouches and goods of paper, cardboard or plastic for 
packaging, wrapping and storage; bags [envelopes, 
pouches] of paper or plastic, for packaging. 

  Klasse 18   Travelling trunks; suitcases, valises; suitcases with 
wheels; wheels for suitcases; wheel housings for 
suitcases and bags; travelling bags; bags; wheeled 
shopping bags; suitcase handles; telescopic handles 
for suitcases; leather straps; straps of leather 
[saddlery]; attaché cases; briefcases; vanity cases, not 
fitted; travelling sets [leatherware]; backpacks; belt 
bags; shoe bags for travel; gym bags; garment bags for 
travel; bags for sports, handbags; clutch bags; 
unworked or semi-worked leather; imitations of leather; 
pocket wallets; purses; business card cases; credit 
card cases [wallets]; key cases; luggage tags; labels of 
leather; bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; luggage covers; grips for holding shopping 
bags; shopping bags; umbrellas; parasols; bags sold 
empty; cosmetic bags sold empty; cosmetic purses; 
toiletry bags; drawstring bags; transparent travelling 
bags of plastic; transparent cosmetic purses. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; footwear; tee-shirts; jumpers 
[pullovers]; knitwear [clothing]; sports jerseys; shirts; 
stockings; sweaters; polo shirts; bandanas 
[neckerchiefs]; scarves; neck scarves [mufflers], 
sashes for wear; waterproof clothing; caps [headwear]; 
baseball caps; sleep masks. 

  Klasse 35   Advertising; retailing, wholesaling and online mail 
order retailing in relation to travelling trunks and 
suitcases, valises, trolleys, travelling bags, bags, 
wheeled shopping bags, suitcase handles, telescopic 
handles, straps of leather [saddlery], attaché cases, 
briefcases, vanity cases, not fitted, travelling sets 
[leatherware], backpacks, belt bags, shoe bags for 
travel, gym bags, garment bags for travel, bags for 
sports, pocket wallets, purses, business card cases, 
credit card cases [wallets], key cases, luggage tags, 
labels of leather, bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging, luggage covers, covers for travel 
documents, grips for holding shopping bags, shopping 
bags, umbrellas, parasols, polishing paste and washing 
preparations for suitcases, polishing preparations and 
cleaning preparations for suitcases, perfumery, soaps, 
cosmetics, empty tool chests of metal, manicure sets, 
cases for manicure implements, camera cases of metal 
or of plastic or of fabric or a combination of the 
aforesaid materials, cases especially made for 
photographic apparatus and instruments, bags adapted 
for laptops, covers for smartphones, covers for tablet 
computers, covers for personal digital assistants 
[PDAs], fitted covers for the aforesaid goods in class 9 
[protective covers], electrical adapters, electric 
accumulators, electric batteries, battery chargers, 
battery chargers for mobile telephones, power banks, 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, key fobs, 
horological instruments, wristwatches, carrying cases 
specially adapted for storing musical instruments, 
carrying cases for musical instruments, clothing, 
headgear, footwear, tee-shirts, jumpers [pullovers], 
knitwear [clothing], sports jerseys, shirts, stockings, 
sweaters, polo shirts, bandanas [neckerchiefs], 
scarves, neck scarves [mufflers], sashes for wear, 
waterproof clothing, caps [headwear], baseball caps; 
provision of an on-line marketplace for buyers and 
sellers of goods and services; providing information 
and consultancy in relation to e-commerce [ordering of 
goods]; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; data search 
in computer files for others; personnel recruitment; 
business management; business administration; office 
functions; public relations; customer club services for 

commercial, sales promotion and/or advertising 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461700 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201905480 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 THREE SQUIRRELS INC., Jiusheng Road No. 8, Hi-
Tech Industrial Development Zone, Yijiang District, 
WUHU, ANHUI PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Snacks, mainly of fruits or vegetables; nuts, prepared; 

dried edible mushrooms; frosted fruits; milk products; 
meat; vegetables, preserved; tofu products (bean curd 
products); edible fats; fish-based foodstuffs. 

  Klasse 30   Coffee-based beverages; rice cakes; pastries; candy; 
tea; honey; condiments; cereal preparations; meal; 
starch for food. 

  Klasse 32   Waters [beverages]; non-alcoholic fruit juice 
beverages; lemonades; fruit nectars, non-alcoholic; 
aerated water; soya-based beverages, other than milk 
substitutes; energy drinks; legume drinks; non-alcoholic 
beverages flavored with tea; distilled drinking water. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461737 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905484 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.12, FR, 4490819 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Body deodorants; non-medical cosmetic products; 
cosmetic preparations for shaving; hair treatments and 
preparations; hair-styling waxes; mustache wax; 
mustache gels; beard lotions and shampoos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461743 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905485 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.26, DE, 30 2018 015 

509 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Audi AG, 85045 INGOLSTADT, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Recorded content; information technology and audio-
visual, multimedia and photographic devices; magnets, 
magnetizers and demagnetizers; scientific and 
laboratory devices for treatment using electricity; 
apparatus, instruments and cables for electricity; optical 
devices, enhancers and correctors; safety, security, 
protection and signaling devices; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and controllers; 
scientific research and laboratory apparatus, 
educational apparatus and simulators; parts and fittings 
for all the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; parts and fittings for 
vehicles as well as wheels, tyres and continuous tracks 
for vehicles. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; works of art and figurines of 
paper and cardboard, and architects' models; 
decoration and art materials and media; filtering 
materials of paper; bags and articles for packaging, 
wrapping and storage made of paper, cardboard or 
plastics; stationery and educational supplies; adhesives 
for stationery or household purposes; money holders; 
disposable paper products, namely paper baby bibs, 
banners of paper, flags of paper, paper doilies, table 
napkins of paper, paper tissues; printed matter; parts 
and fittings for all the aforesaid goods, included in the 
class. 

  Klasse 21   Statues, figurines, plaques and works of art, included 
in the class; glass, unworked or semi-worked, except 
building glass; brushes and other articles for cleaning, 
brush-making materials; tableware, cookware and 
containers; cosmetic and toilet utensils and bathroom 
articles; articles for animals, namely aquaria and 
vivaria, bird baths, cages, feeding and drinking articles, 
fish bowls, animal grooming gloves and brushes, waste 
disposal articles, articles for the care of clothing and 
footwear, namely boot jacks and shoehorns, 
buttonhooks, clothes drying racks, clothes stretchers, 
ironing and clothes pressing articles, shoe polishers, 
shoe stretchers and shapers; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 25   Headgear; clothing; footwear; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, included in the class. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment; decorations for 
Christmas trees and artificial Christmas trees; 
fairground and playground apparatus; toys, games, 
plaything and novelties; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, included in the class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461747 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201905486 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.20, EM, 017959061 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, 08760 
MARTORELL (BARCELONA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars; 

scooters [vehicles]; motor scooters; scooters with 
pedals; vehicle parts and accessories. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461756 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201905487 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.28, EM, 017924928 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 tesa SE, Hugo-Kirchberg-Strasse 1, 22848 
NORDERSTEDT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use as joining substances, namely self-

curing adhesives for fastening one object to another 
object, filled into capsules, tubes or cartridges; 
adhesives used in industry; silicones; mixtures 
containing silicone for use as an adhesive, other than 
for stationery or household purposes. 

  Klasse 6   Metal adapter plates in the nature of brackets; metal 
adapter plates with integrated screws and/or hooks in 
the nature of bathroom hardware; metal accessories for 
adapter plates as part of bathroom hardware; special-
purpose screws; adapter systems for mounting; pins; 
nails; picture nails; screws; anchor rods; hooks; pitons; 
ceiling hooks; hooks for clothing; robe hooks; picture 
fastenings; picture hangers; towel dispensers; handrails 
for bathrooms; holders; support brackets; dowels; 
mounting rails for sanitary installations or sanitary 
equipment; knobs; baskets; containers; all of the 
aforesaid goods consisting wholly or predominantly of 
metal; none of the aforesaid goods in the form of parts 
and components for closing and opening mechanisms 
and/or security solutions. 

  Klasse 11   Apparatus for heating and water supply purposes; 
sanitary installations and sanitary equipment, included 
in this class; shower stalls; shower heads; shower riser 
rails; shower hoses; disinfectant dispensers for toilets. 

  Klasse 20   Adapter plates, not of metal, as part of non-metallic 
bathroom hardware; adapter plates with integrated 
screws and/or hooks, not of metal, as part of non-
metallic bathroom hardware; non-metallic accessories 
for adapter plates, as part of non-metallic bathroom 
hardware; special-purpose screws; adapter systems for 
mounting the bath accessories consisting adapter plate 
and screws, not of metal; pins, not of metal; non-metal 
fasteners, namely nails; picture nails; screws, not of 
metal; anchor rods; hooks, not of metal; wall hooks; 
ceiling hooks; hook racks; hooks for clothes rails; 
coathooks; picture fastenings; picture hangers; grab 
bars for bath tubs; holders; support brackets; dowels; 
structural joint connectors, not of metal; mounting rails 
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for sanitary installations or sanitary equipment; knobs; 
baskets, not of metal; containers; none of the aforesaid 
goods of or predominantly of metal; towel dispensers, 
fixed, not of metal; shower curtain rails, not of metal; 
mirrors (silvered glass); vanity mirrors; mirror supports; 
shelves for storage, storage racks; cupboard dividers; 
clips, not of metal, for cables and pipes; non-metal clips 
for pipes; racks; none of the aforesaid goods in the 
form of parts and components for closing and opening 
mechanisms and/or security solutions; shower rods; 
peg rails. 

  Klasse 21   Household containers; bath accessories, namely soap 
holders; towel racks; towel racks; towel rings; soap 
dispensers; toilet utensils; toilet brushes; vases; 
dustbins; baskets for household purposes; receptacle 
holders; holders for hair driers; toilet roll holders; toilet 
roll dispensers; spare roll holders; hairdryer holders; 
soap baskets; soap racks; mugs; toothbrush holders; 
holders for razors; holders for shaving brushers; 
holders for flowers; sponge holders; toothpick holders; 
holders for squeegees for bathroom; bathroom wipers; 
shower squeegees; shower racks for body cleansers; 
racks for holding cosmetics; shower racks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461761 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201905488 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FAST Fashion Brands GmbH, Wichelmannweg 23, 
22041 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses. 
  Klasse 14   Imitation jewellery, namely rings, keyrings, earrings, 

cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, 
necklaces, tie pins, pins, medallions. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather as well as goods 
from leather and imitations of leather, namely shopping 
bags, cross-body bags, shoulder bags, handbags, 
evening bags, sports bags, beach bags, school 
satchels, shoulder straps, suitcases, hatboxes, attaché 
cases, travel garment covers, bags, neck pouches, 
toiletry bags, shoe bags for travel, sports packs, school 
backpacks; small leather goods, namely card cases 
[note cases], identity card cases; bags made of textile, 
leather and materials similar to leather, included in this 
class; wallets; rucksacks; suitcases; travelling bags; 
umbrellas; attaché cases; pocket wallets; college 
briefcases (included in this class); cosmetic bags and 
vanity cases, not fitted. 

  Klasse 25   Clothing, in particular women's and men's outer 
clothing; blouses; costumes; dresses; skirts; jackets; 
trousers; shirts; pullovers; ties; coats; neck scarfs 
[mufflers]; gloves; stockings; underwear; t-shirts; polo 
shirts; sports clothing; bathing suits; leather clothing; 
headgear; shoes; boots; belts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461780 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201905491 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.19, EM, 017932291 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstrasse 55, 81241 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cloths impregnated with polishing preparations for 

cleaning, sponges with abrasive preparations, included 
in this class; abrasive paper, sandpaper, grinding 
preparations, grinding preparations; polishing 
preparations; abrasive cloth. 

  Klasse 7   Polishing and abrasive belts [parts of machines]; 
polishing and abrasive sleeves [parts of machines]; 
polishing and abrasive brushes [parts of machines]; 
polishing and abrasive pins [parts of machines]; 
polishing and abrasive strips [parts of machines]; 
polishing and abrasive discs [parts of machines]; 
machine-operated tools for materials of all kinds, in 
particular tools with polishing and abrasive belts, 
polishing and abrasive sleeves, polishing and abrasive 
brushes, polishing and abrasive pins, polishing and 
abrasive strips, polishing and abrasive discs, included 
in this class; cutting, drilling, abrading, sharpening and 
surface treatment machines and apparatus; polishing 
wheels. 

  Klasse 8   Hand-operated polishing and abrasive tools, namely 
polishing and abrasive belts, polishing and abrasive 
sleeves, polishing and abrasive brushes, polishing and 
abrasive pins; polishing and abrasive strips [hand 
tools]; polishing and abrasive discs [hand tools]; hand-
operated tools for materials of all kinds, in particular 
tools with polishing and abrasive belts, polishing and 
abrasive sleeves, polishing and abrasive brushes, 
polishing and abrasive pins, polishing and abrasive 
strips, polishing and abrasive discs, included in this 
class; emery boards; grinding blocks. 

  Klasse 21   Sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
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(111) Int.reg.nr: 1461783 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201905492 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES, 151 bis 
rue Saint-Honoré, 75001 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Chip cards; magnetic strip cards; memory cards; 

encoded magnetic, electronic and digital cards; 
payment, cash withdrawal, credit and prepayment 
cards; bank cards; ticket dispensers and mechanisms 
for prepaid apparatus; automatic dispensers of means 
of payment; payment, cash withdrawal and credit card 
readers; software; computers; teaching apparatus and 
instruments; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images; magnetic recording 
media; sound recording disks; data processing 
apparatus, computer peripheral devices; computer 
software for data communication, data transmission 
networks; CD-ROMs, digital versatile disks, optical 
compact disks; communication and data processing 
apparatus; telecommunication apparatus and 
instruments; telephone apparatus; radiotelephone 
apparatus; cash registers; calculating machines. 

  Klasse 16   Printing products (printed matter); bookbinding 
material; photographs; stationery; adhesives (glues) for 
stationery and household purposes; artists' materials; 
paintbrushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional or teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging not included 
in other classes, namely bags, sachets, films and 
sheets; printing type; printing blocks. 

  Klasse 35   Advertising and business information; commercial 
business management; commercial administration; 
distribution of prospectuses, of samples; business 
management and organization consultancy; 
accounting; telepromotion services; sales promotion for 
others; radio and television advertising; broadcasting of 
films and advertisements; distribution of advertising 
posters, magazines, reviews or any information 
material on payment and cash withdrawal; advertising 
by mail order; dissemination of advertisements online 
and on computer communication networks such as the 
Internet or intranets. 

  Klasse 36   Insurance underwriting and financial affairs; currency 
exchange agency; issuance of traveler's checks and 
letters of credit; financial affairs, monetary affairs, 
banking; provident funds; electronic management of 
bank and monetary flows; electronic purse services; 
issuing of and services in connection with prepayment 
cards, payment, credit, cash withdrawal, chip or strip 
cards, magnetic cards and memory cards; issuance of 
non-electronic bank cards; cash withdrawal services by 
means of chip or magnetic strip cards; electronic funds 
transfer; electronic payment services; payment services 
by means of cards; pre-paid card services; financial 

transaction services for cardholders by means of 
automated teller machines; financial information 
services via all telecommunication media; authorization 
and settlement services for payments made by credit 
card; electronic payment service, namely payment by 
card numbers; secure remote payment service; 
financial information services, namely remote collection 
of financial information and data. 

  Klasse 42   Financial transaction authentication services, namely 
services for recording and delivering certifications given 
to bank cards, integrated computer software on bank 
cards, to terminals and payment systems by bank 
cards as well as production sites for such cards with 
regard to their operation and their security 
characteristics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1461785 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201905493 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.03, EM, 017925624 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 CLAY PAKY S.p.A., Via Pastrengo, 3/B, 24068 

SERIATE (BG), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   LEDs (light-emitting diodes) and LED (light-emitting 
diode) displays, LED panels for displaying videos or 
images, electronic regulating and control devices for 
the operation of LEDs (light-emitting diodes); apparatus 
and instruments for controlling lighting including 
apparatus and instruments for controlling stage lighting, 
computer controls for lighting apparatus and 
instruments, control consoles for lighting apparatus and 
instruments, programmable controls for lighting 
apparatus and instruments, remote control apparatus 
for lighting apparatus and instruments, audio sensitive 
controls for lighting apparatus and instruments; lighting 
control software including lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities, in theaters, 
in night clubs and at concerts, lighting control software 
for use in stage lighting apparatus and instruments and 
for controlling stage lighting apparatus and instruments; 
cables, connectors and switches for stage lighting 
apparatus and instruments; image projectors [lighting 
fixtures for projection of patterns, images, logos, text or 
shapes]. 

  Klasse 11   Lighting equipment, including lighting fixtures; stage 
lighting apparatus and stage lighting equipment, 
including flood lights, PAR lights, strip lights, spotlights, 
ellipsoidal reflector spotlights, Fresnel lanterns, moving 
spotlights, projectors or beam projectors (including with 
moveable attachments/heads) for stage lighting; filters 
for lighting apparatus and lighting equipment, filters for 
use in lighting apparatus and lighting equipment, 
apparatus and equipment for effect lighting, including 
with moveable attachments/heads, lighting devices for 
roll scanners, effect lighting, including strobe lighting; 
computerised lighting apparatus and lighting 
equipment, decorative lighting apparatus; LED 
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luminaires, LED (light emitting diode) lightings; HID 
(high-intensity discharge) lights, HID lighting devices; 
Halogen lamps, Halogen lighting devices; lighting 
devices in or for displays; lighting devices for interior 
lighting and exterior lighting for household, commercial, 
architectural and industrial use, projectors with diffusing 
lenses for lighting purposes; architectural lighting 
devices for floor, wall or ceiling installation; fluorescent 
luminaires; fibre optic lighting (light sources for fibre 
optic light guides); laser-based lighting devices and 
light projectors; ventilation apparatus, including hot air 
blowers and fans in connection with smoke generators 
or generators for producing artificial fog; parts for the 
aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.04 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1464318 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201906101 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.11, EM, 017929436 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 13, 
51709 MARIENHEIDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for treatment of materials and for 

manufacturing; machine tools for the treatment of 
materials and production; machine operated tools; 
grinding machines; rotary burrs; mounted points; fine 
grinding tools and polishing tools; diamond tools and 
cubic boron nitride (CBN) tools; grinding wheels and 
abrasive cut-off wheels; stationary abrasive cut-off 
wheels; technical brushes; tool drives, in particular 
pneumatic drives, electric drives and flexible shaft 
drives. 

  Klasse 8   Hand-operated tools and implements; files [tools]; 
rasps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477461 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201909579 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.21, US, 88202400 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the wording CYCLERION with an 
incomplete circular design element comprised of 23 
separate triangular shapes positioned around the letter 
"C". 

(730) Innehaver: 
 Cyclerion Therapeutics, Inc., 301 Binney Street, 

MA02142 CAMBRIDGE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
  Klasse 42   Pharmaceutical research and development; 

conducting pharmaceutical clinical trials; 
pharmaceutical product development. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2019.12.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2019.12.09 
  

 
 

 



 nye ansvarsmerker 2019.12.09 - nr 50/19

219 
 

Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 307072 
(151) Reg.dato.: 2019.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.08 

(210) Søknadsnr.: 201913231 
(220) Inndato: 2019.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARNE NORDLIE AS, Sætreskogveien 4, 1415 
OPPEGÅRD, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 307081 
(151) Reg.dato.: 2019.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.18 

(210) Søknadsnr.: 201915375 
(220) Inndato: 2019.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 AGNETE TJERBO, Hageveien 7, 1890 RAKKESTAD, 

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.: 305511 
(210) Søknadsnr.: 201905002 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2019.09.09 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; hudpleieprodukter, ansiktskrem, 
kroppskrem, håndkrem, ansiktsrens, kroppsrens, 
hårpleieprodukter, sjampo, balsam; fargestoffer for 
håret; hårbalsam; hårfargestoffer; 
hårrettingspreparater; hårspray; impregnerte 
sminkefjerner servietter; preparater for hårkrølling; 
sminkeprodukter; kosmetikk herunder blyanter for 
kosmetisk bruk; blyanter for øyenbryn; dekorative 
motiver for kosmetisk bruk; etuier for leppestifter; 
impregnerte sminkefjernerservietter; kosmetikk for 
øyenbryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske 
preparater; kosmetiske preparater for øyenvipper; 
kunstige festemidler for øyenvipper; kunstige negler; 
kunstige øyenvipper; leppestifter; lipgloss; lotion for 
kosmetisk bruk; maskara; neglelakk; negler (preparater 
for behandling av negler); pomader for kosmetisk bruk; 
pudder for sminking; rouge; sminkeprodukter; sminker; 
kremer og preparater etter soling; selvbruningskremer; 
rense- og fuktighetskremer, oljer, hudkremer og 
preparater; kosmetiske kremer og geleer for ansikt, 
hender og kropp; hudrensekremer; solbruningskremer 
og hudkremer.  

  Klasse 5   Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetisk mat og 
stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; kostilskuddsdrikker; plaster og 
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til 
utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, 
herbicider; kostholds- og ernæringstilsetninger; flytende 
kosttilskudd; kosttilskudd bestående av vitaminer; 
antibakterielle håndkremer; medisinske hudkremer og 
kremer for kropp, hud, ansikt og hender.  

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer, 
smykker, edle og halvedle stener; ur og kronometriske 
instrumenter; øredobber; øreklips; urverk; klokker; 
smykkeskrin av edelt metall; smykkeskrin av metall; 
smykkeskrin, ikke av edelt metall; smykkeskrin, ikke av 
metall; smykkekjeder; perler til smykker; nøkkelringer 
[splittringer med pynte- eller dekorative hemper]; 
iridium; kjeder (smykker); halskjeder; ankelringer.  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; bager; håndvesker; vesker for bæring av 
dyr; reisekofferter; reisevesker; kosmetikkvesker solgt 
tomme; kosmetikketuier solgt tomme.  

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; vinterjakker; yogabukser; 
yogasko; yogatrøyer; yttertøy; ørebånd (klesplagg); 
vanntette klær; undertøy; ullklær; topper [klær]; topper 
[undertøy]; treningsbukser; treningsjakker; 
treningsklær; treningssokker; strømpebukser; 
stroppeløse bh-er; sportstøy; badetøy; belter.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; detaljsalg av alle ovennevnte varer.  

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

  Klasse 38   Brukertilgang til plattformer på internett; brukertilgang 

til portaler på internett; brukertilgang til søkemotorer; 
brukertilgang til informasjonstjenester som er 
tilgjengelig på internett og andre datanettverk; 
brukertilgang til informasjon på internett; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; flerbrukertilgang til et 
globalt datanettverk; overføring av data via internett; 
telefontjenester; tilgang til plattformer for e-handel på 
internett.  

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

 
(730) Innehaver: 

 GOOD FOR ME AS, Postboks 336 Sentrum, 0101 
OSLO, Norge 

 Innsiger: 
 Goodiebox ApS, Artillerivej 86, 5. sal, 2300 

KØBENHAVN S, Danmark 
 Innsigers fullmektig: 
 Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 

0105 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2019.11.15 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 291623 
(210) Søknadsnr.: 201613669 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2017.03.27 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 8   Elektriske apparater for hår; elektriske hårstylingsjern; 
hårklippemaskiner, elektriske; rettetang, elektrisk; 
krølltenger, elektriske; håndverktøy for hårkrølling, ikke 
elektriske; håndverktøy for hårkrølling, elektrisk; 
hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; manikyrsett, 
elektriske; neglefiler; neglefiler, elektriske; 
neglepoleringsfiler; sakser. 

  Klasse 44   Frisør- og skjønnhetssalongtjenester; 
rådgivningstjenester innen sminke; frisørsalonger; 
manikyrtjenester; skjønnhetssalonger; 
skjønnhetspleietjenester; hygienisk behandling for 
mennesker. 

 
(730) Innehaver: 
 MOOD STUDIO AS, Osterhaus' gate 9, 0183 OSLO 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

 Innsiger: 
 Nails Inc Limited , 19-23 Grosvenor Hill, 3rd Floor, 

W1K3QD, LONDON, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, 

BERGEN, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen oppheves, jf. varemerkeloven § 29 

første ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2019.10.01. 

  

 
(111) Reg.nr.: 304979 
(210) Søknadsnr.: 201901948 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2019.08.05 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 12   Rullestoler, barnevogner, sykler. 
  Klasse 28   Sportsutstyr og spill, rulleski, rulleskøyter, inline 

rulleskøyter. 
 
(730) Innehaver: 
 Rollersafe AS, Slettaveien 18, 1555 SON 
(750) Innehavers fullmektig: 
 MB Norway AS, v/Bernt Otto Hauglin, Fossumveien 2, 

3440 RØYKEN, Norge 
 Innsiger: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327, 

STUTTGART, DE 

 

 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket innsigelsessaken er hevet. og 

Grunnlaget for dette er at innehaveren har begrenset 
varefortegnelsen.  

  
 
 
(111) Int.reg.nr: 1370300 
(210) Søknadsnr.: 201713668 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

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

 5 Pharmaceutical and biological preparations used in the 
treatment of cancer, oncological disorders and oncological 
diseases. 

 
(730) Innehaver: 
 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED , 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 103-8426, TOKYO, JP 
(750) Innehavers fullmektig: 
  
 Innsiger: 
 Acorda Therapeutics, Inc. , 420 Saw Mill River Road, 

NY10502, ARDSLEY, US 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 

registreringen virkning i Norge oppheves, jf. 
varemerkeloven § 71 andre ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2019.11.11. 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving 

(111) Reg.nr.: 165555 
(210) Søknadsnr.: 19935345 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 51/94 - 1994.12.19 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.08.23 

(540) Gjengivelse av merket

T.J. MAX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18   Hele klassene.
Klasse 25   Hele klassene.
Klasse 35   Annonser- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand 
ved ledelse og administrasjon av bedrifter nemlig 
butikker for klær og for vesker og for lommebøker, 
annonse og reklamevirksomhet, nemlig fremskaffelse av 
informasjon til kunder i forbindelse med salg av klær og 
av vesker og av lommebøker. 

(730) Innehaver:
NBC Fourth Realty Corp, 4100 East Lone Mountain Road,
NV89031 NORTH LAS VEGAS, USA

(740) Fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
Kravstiller:
Sportsdirect.com Retail Limited, Unit A, Brook Park East,
NG208RY SHIREBROOK, Storbritannia
Kravstillers  fullmektig:
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Avgjørelse:
Sak om administrativ overprøving er hevet.

(111) Reg.nr.: 240028 
(210) Søknadsnr.: 200611653 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 29/07 - 2007.07.16 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.08.16 

(540) Gjengivelse av merket

T.K. MAXX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til

rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 
ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; 
sveper, seletøy og salmakervarer 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 

opptatt i andre klasser; juletrepynt. 

(730) Innehaver:
NBC Fourth Realty Corp, 4100 East Lone Mountain Road,
NV89031 NORTH LAS VEGAS, USA

(740) Fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
Kravstiller:
Sportsdirect.com Retail Limited, Unit A, Brook Park East,
NG208RY SHIREBROOK, Storbritannia
Kravstillers  fullmektig:
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge

Avgjørelse: 
Sak om administrativ overprøving er hevet. 

(111) Reg.nr.: 1160656 
(210) Søknadsnr.: 201306672 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 44/13 - 2013.10.28 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.02.27 

(540) Gjengivelse av merket

DEFIANCE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Scientific and optical apparatus and instruments; optical

goods; sighting telescopes for firearms, optical lenses, 
telescopes, goggles for sports, observation instruments, 
eyepieces, spectacle cases; clothing for protection 
against accidents, irradiation and fire, gloves for 
protection against accidents, bullet-proof vests, life 
jackets; batteries for pocket lamps, thermionic lamps, 
lasers not for medical purposes; sighting telescopes for 
firearms, protective goggles for shooting, night vision 
goggles, magnifying eyeglasses, lenses for shooting, 
observation instruments for shooting, protective masks 
and goggles; spark-guards; signaling whistles; dog 
whistles; fire-extinguishing apparatus; simulators, 
particularly shooting simulators, in particular shooting 
simulators for connection to a television or a computer; 
software, in particular shooting simulation software, 
magnetic data carriers containing information on shooting 
simulation; recorded video games; protective goggles. 

  Klasse 13   Firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; rifles [weapons], harpoon guns [weapons], 
pistols [weapons], air pistols, revolvers [weapons], rifles 
[weapons], machine guns [weapons], mortars [firearms], 
artillery guns, rocket launchers, motorized weapons, 
ballistic weapons; projectiles [weapons]; rockets 
[projectiles]; mines [explosives], fuses for explosives; 
fuses for explosives for use in mines; breeches of 
firearms; shoulder straps for weapons; cartridges, 
cartridge loading apparatus, cartridge pouches, 
apparatus for filling cartridge belts, cartridge loading 
apparatus, cartridge cases; cleaning brushes for 
firearms; gun cases; gunstocks, gun barrels, hammers 
for rifles, rifle cases; sighting mirrors for rifles, trigger 
guards for guns and rifles, gunstocks; sights other than 
telescopic sights for firearms, firearm sights; silencers for 
weapons; firing platforms. 

  Klasse 28   Arms [toys], pistols [toys], air pistols [toys], archery 
bows and archery implements, apparatus for launching 
paint balls, paintball guns, paint balls, caps for pistols, 
harpoon guns [sport articles], model and replica arms 
[toys]; power propulsion unit for all the aforesaid goods; 
spare parts for the said model and replica arms, in 
particular loaders, grips, cocks, frames, barrels, 
cylinders, triggers, safety catches, safety devices and 
piston heads; projectiles and ammunition for these model 
and replica arms; cases and holsters for these model and 
replica arms; model and replica arms for virtual shooting; 
targets, electronic targets. 

(730) Innehaver:
KRISS Systems SA, Chemin de la Vuarpillière 35, 1260
NYON, Sveits
Kravstiller:
Defiance Machine, Inc., 3881 MT Hwy 40 West, MT59912
COLUMBIA FALLS, USA
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Kravstillers  fullmektig: 
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
Avgjørelse: 
Sak om administrativ overprøving er hevet. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(111) Reg.nr: 290819 
(210) Søknadsnr.: 201603827 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.01.30 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1  Bindemidler for industriell bruk; lim for industriell
bruk; silikoner; sparkel, fyllstoffer og masser for industriell
bruk; adhesjonsmidler.
7  Håndverktøy, andre enn manuelt drevne;
elektriske kjøkkenverktøy og kjøkkenapparater; elektriske
maskiner og apparater for rengjøring.
8  Hånddrevne håndverktøy og redskap for
behandling av materialer og for konstruksjon, reparasjon
og vedlikehold; jordbruks-, hage- og
hagearkitektsredskap.
11  Apparater for belysning; lamper; grillapparater
(kjøkkenapparater); kjøkkengriller; utendørsgriller;
innretninger for koking, oppvarming, kjøling og behandling
av mat og drikke.
16  Poser og artikler for emballering, forpakning og
oppbevaring av papir, kartong eller plast; lim for
papirvarer.
17  Silikongummi, varmebeskyttende silikonskum;
fugetetningsmasse av silikongummi;
fugetetningsblandinger av silikongummi; blandinger av
silikongummi; tetningsmiddel av silikongummi.
20  Containere (ikke av metall) (oppbevaring,
transport); oppbevaringskar, ikke av metall eller mørtel;
oppbevaringsskap; møllposer for oppbevaring av klær;
møbler; hagemøbler; blomsterstativ (møbler); benker
(møbler); metallmøbler; statuer, figurer, kunstgjenstander,
ornamenter og dekorasjoner, fremstilt av materialer som
tre, voks, gips eller plast, opptatt i klassen.

(730) Innehaver:
BYGGmax AB , Box 6063, 17106, SOLNA, SE

(740) Innehavers fullmektig:
APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256, OSLO, NO
Innsiger:
Uponor AB, Box 101, 73061, VIRSBO, SE
Uponor Innovation AB , c/o Uponor AB, Box 101, 73061,
VIRSBO, SE
Innsigers fullmektig:
BRANN AB , Box 3690, 10359, STOCKHOLM, SE
Innsigelse innkommet:
2017.05.01
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.10.26):
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29
annet ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2018.12.21
Klagenemndas avgjørelse av 2019.08.14:
1 Klagen tas til følge.
2 Registrering nr. 290819, det kombinerte merket
WIKSBO, oppheves for varene «innretninger for
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing»
i klasse 11 og «tetninger, pakninger og fyllstoffer» i klasse
17.

(111) Reg.nr: 1294635 
(210) Søknadsnr.: 201604280 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.10.02 
(540) Gjengivelse av merket

DEFINE YOUR LIGHT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3 Cosmetics.

(730) Innehaver:
Becca, Inc. , 142 W 36th Street, 15th Floor, NY10018,
NEW YORK, US

(740) Innehavers fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN,
NO
Innsiger:
Lilleborg AS , Postboks 673 Skøyen, 0214, OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
PROTECTOR IP AS , Pilestredet 33, 0166, OSLO, NO
Innsigelse innkommet:
2018.01.02
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.12.14):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf.
varemerkeloven § 71 tredje ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.02.14
Klagenemndas avgjørelse av 2019.09.18:
1 Klagen tas til følge.
2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal
registrering nr. 1294635, ordmerket DEFINE YOUR
LIGHT, virkning i Norge oppheves i sin helhet

(111) Reg.nr: 291158 
(210) Søknadsnr.: 201606656 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.02.27 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
7  Motordrevne hagemaskiner; hagemaskiner
[elektriske]; verktøymaskiner; motorer (unntatt for
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer);
landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne);
rugemaskiner; lukemaskiner for hageformål;
sprøyteapparater [maskiner] for bruk til hagestell;
elektriske hagesakser og maskindeler; gressklippere
[maskiner]; avfallskverner; rakemaskiner inklusive river til
rakemaskiner; rotskjæremaskiner; innhøstingsmaskiner;
kniver for slåmaskiner; maskiner for hagedyrking; kraner;
kultivatorer (motordrevne hageredskaper); elektriske
hageslangetromler; kultiveringsmaskiner for gressplen og
hage; elektrisk drevne hageverktøy; flismaskiner
(motordrevne hageredskap); sprøytelansetter i form av
redskap for hagebruk; spoler for trådtrimmere (for plen og
hager); transportører for jordbruks- og hagemaskiner
samt deler og komponenter til disse; hagesakser [ikke
hånddrevne]; hagetraktorer for klipping av plen;
hagejordfresere; hagevalser (maskiner); spredervalser i
form av hageredskap; trimmere med skjærtråder
(motordrevne hageredskap); hageredskap (maskiner);
riveapparater (motordrevne hageredskaper); støvsugere;
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blåsemaskiner; sager (maskiner); kniver (maskindeler); 
knivblad for elektriske kniver; klinger for maskiner 
[maskindeler]; oppsamlere (maskindeler).  
8  Håndverktøy og –redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer; hagesakser [håndverktøy]; hagespader; 
sprayflasker for bruk til hagestell [håndverktøy]; 
kvistøkser; hekksakser; spredere og sprayflasker for 
insektsdrepende midler (håndredskap); fruktplukkere 
(håndredskap); gressakser (håndredskap); 
beskjæringskniver; gressakser; sprøyter for 
insektsbekjempningsmidler (redskap); hakker; ljåbryner; 
ljåer; hakker (håndverktøy); løvsager; podekniver; 
utryddingsredskap for vekstparasitter; poderedskaper; 
river (redskap); sager (redskap); beskjæringssakser; 
spredere for anvendelse i hagestell [hånddrevne]; 
hageverktøy (hånddrevne); hagevalser (hånddrevne); 
hagesigder; sprayflasker for spredning av 
ugressutryddingsmiddel til hagebruk [håndverktøy]; 
hagekniver; raker; river; gravespader; ugresskyfler; 
hånddrevne kantskjærere for plen; økser.  
11  Hagedusjer; hagesprinklere [automatiske]; 
automatiske vannsprederinstallasjoner for hageformål; 
hagebelysning; lamper for utendørsbruk; sokler for 
lyskilder; tennere for utendørsgriller; utendørsildsteder.  
17  Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer; 
plast som halvfabrikata; ekstruderte polyetenark for 
konstruksjon av veksthus; plastplater for anvendelse til 
hagedyrking; polyetylenark for legging over rammene i 
hagekonstruksjoner.  
20  Stativer for veksthusstammer, ikke av metall, for 
oppstilling av trau; madrasser; festeanordninger for 
markiser; klemmer (ikke av metall) for innfesting av 
markiser; puter; håndtak i plast for hageredskaper; 
hagebord; kuler for dekorasjon i hagen; verktøyhåndtak 
for hageredskaper, ikke av metall; benker 
(arbeidsbenker); vogner (serveringsvogner, møbler); 
solstoler; kompostbeholdere av plast; kantbånd av tre; 
kurver, ikke av metall; kasser av tre eller plast; tromler, 
ikke av metall og ikke mekaniske (slangetromler); tønner, 
ikke av metall; hyller; stiger, ikke av metall; liggeunderlag; 
bæreanordninger for såing av frø; bæreanordninger for 
spiring av frø; skuffer av tre; esker; bærbare beholdere av 
plast; brett, ikke av metall; overtrekk for madrasser; 
flyttbare krakker (møbler); idestaller; teltplugger, ikke av 
metall; teltstenger, ikke av metall; støtteknapper 
[festeanordninger] av plast for telt; vannlåser ventiler) av 
plast.  
21  Blomstersprøyter; munnstykker for vannslanger; 
spredere til hageslanger; sprinklere; bøtter; vannkanner; 
sprinklermunnstykker til vannkanner; lysestaker; 
fuglematere; blomsterdusjer; krukker; hagenisser av 
glass, terrakotta eller porselen; sprederstenger til 
hageslanger; spraymunnstykker til hageslanger; børster 
for innfesting på hageslanger; vaser; brett for 
husholdningsformål; kanner; figurer (statuetter) av 
porselen, keramikk, leirgods eller glass; lysestaker; 
grillverktøy; fuglebad; fuglebur for tamme fugler; pinner 
for fuglebur; kasser for fuglestrø; vanntanker for levende 
fisk; akvarier; pynt for akvarier, opptatt i denne klassen; 
fluefangere; krukker for såing av frø; krukker for spiring av 
frø; fuglekasser.  
22  Presenninger; markiser; telt, og ikke formsydde 
overtrekk; rep, liner, tau, snører, nett, seil og sekker; 
stoppings-, polstrings- og vatteringsmateriale (ikke av 
gummi eller plast); ubearbeidede fibrøse tekstilmaterialer; 
poser (ikke opptatt i andre klasser); nett for 
beskyttelsesformål til hagebruk; festeanordninger av plast 
for husholdnings- eller hagebruk; nett for hagedyrking; 
duker; teltposer; poser av tekstil for oppbevaring av telt; 
teltunderlag; telt (ikke for camping); partytelt; rep for telt; 
fortelt for telt; bånd for oppbinding av vinranker.  
31  Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter; ferske frukter og grønnsaker; frø og 
såvarer; levende planter, vekster og blomster; dyrefor; frø 
for hagedyrking; markdekke av naturlige materialer for 
bruk ved ugressbekjempning i forbindelse med 
hagedyrking; vekstblomsterløker for hageformål; 
markdekke for hagedyrking; blomsterløker for hageformål; 
hagesalat; hageprodukter; tørkede pynteblomster; 

blomsterløker; friske bær; frisk frukt; vekstfrø; spirer for 
botaniske formål; stiklinger; gresskar; naturlig gress; 
friske grønnsaker; juletrær; kokosskall; kranser av 
levende blomster; vekster; tørkede pyntevekster; busker; 
trestammer; torvstrø; treplanter; friske kjøkkenvekster; 
friske krydderplanter/-urter/-vekster; løker for 
jordbruksformål (vekstløker); fuglemat. 

(730) Innehaver:
BYGGmax AB , Box 6063, 17106, SOLNA, SE

(740) Innehavers fullmektig:
APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256, OSLO, NO
Innsiger:
Uponor Innovation AB , c/o Uponor AB, Box 101, 73061,
VIRSBO, SE
Innsigers fullmektig:
BRANN AB , Box 3690, 10359, STOCKHOLM, SE
Innsigelse innkommet:
2017.05.29
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.10.26):
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29
annet ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2018.12.21
Klagenemndas avgjørelse av 2019.08.19:
1 Klagen tas til følge.
2 Registrering nr. 291158, det kombinerte merket
WIKSBO, oppheves for varene «vannkraner/-utkastere/-
blandebatterier» i klasse 11 og «bøyelige ledninger og
rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metalliske
mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; ikke-
metallisk mikroporøs slange for anvendelse til
hagedyrking; vanntette ringer» i klasse 17.

(111) Reg.nr: 291159 
(210) Søknadsnr.: 201606657 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.02.27 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
1  Bindemidler for industriell bruk; lim for industriell
bruk; silikoner; sparkel, fyllstoffer og masser for industriell
bruk; adhesjonsmidler.
7  Håndverktøy, andre enn manuelt drevne;
elektriske kjøkkenverktøy og kjøkkenapparater; elektriske
maskiner og apparater for rengjøring; motordrevne
hagemaskiner; hagemaskiner [elektriske];
verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne); rugemaskiner; lukemaskiner for
hageformål; sprøyteapparater [maskiner] for bruk til
hagestell; elektriske hagesakser og maskindeler;
gressklippere [maskiner]; avfallskverner; rakemaskiner
inklusive river til rakemaskiner; rotskjæremaskiner;
innhøstingsmaskiner; kniver for slåmaskiner; maskiner for
hagedyrking; kraner; kultivatorer (motordrevne
hageredskaper); elektriske hageslangetromler;
ultiveringsmaskiner for gressplen og hage; elektrisk
drevne hageverktøy; flismaskiner (motordrevne
hageredskap); sprøytelansetter i form av redskap for
hagebruk; spoler for trådtrimmere (for plen og hager);
transportører for jordbruks- og hagemaskiner samt deler
og komponenter til disse; hagesakser [ikke hånddrevne];
hagetraktorer for klipping av plen; hagejordfresere;
hagevalser (maskiner); spredervalser i form av
hageredskap; trimmere med skjærtråder (motordrevne
hageredskap); hageredskap (maskiner); riveapparater
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(motordrevne hageredskaper); støvsugere; 
blåsemaskiner; sager (maskiner); kniver (maskindeler); 
knivblad for elektriske kniver; klinger for maskiner 
[maskindeler]; oppsamlere (maskindeler).  
8  Jordbruks-, hage- og hagearkitektsredskap; 
håndverktøy og –redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer; hagesakser [håndverktøy]; hagespader; 
sprayflasker for bruk til hagestell [håndverktøy]; 
kvistøkser; hekksakser; spredere og sprayflasker for 
insektsdrepende midler (håndredskap); fruktplukkere 
(håndredskap); gressakser (håndredskap); 
beskjæringskniver; gressakser; sprøyter for 
insektsbekjempningsmidler (redskap); hakker; ljåbryner; 
ljåer; hakker (håndverktøy); løvsager; podekniver; 
utryddingsredskap for vekstparasitter; poderedskaper; 
river (redskap); sager (redskap); beskjæringssakser; 
spredere for anvendelse i hagestell [hånddrevne]; 
hageverktøy (hånddrevne); hagevalser (hånddrevne); 
hagesigder; sprayflasker for spredning av 
ugressutryddingsmiddel til hagebruk [håndverktøy]; 
hagekniver; raker; river; gravespader; ugresskyfler; 
hånddrevne kantskjærere for plen; økser.  
11  Apparater for belysning; lamper; grillapparater 
(kjøkkenapparater); kjøkkengriller; utendørsgriller; 
innretninger for koking, oppvarming, kjøling og behandling 
av mat og drikke; hagedusjer; hagesprinklere 
[automatiske]; automatiske vannsprederinstallasjoner for 
hageformål; hagebelysning; lamper for utendørsbruk; 
holdere for lyskilder; tennere for utendørsgriller; 
utendørsildsteder.  
16  Poser og artikler for emballering, forpakning og 
oppbevaring av papir, kartong eller plast; lim for 
papirvarer.  
17  Silikongummi, varmebeskyttende silikonskum; 
fugetetningsmasse av silikongummi; 
fugetetningsblandinger av silikongummi; blandinger av 
silikongummi; tetningsmiddel av silikongummi; gummi, 
guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer; plast som 
halvfabrikata; ekstruderte polyetenark for konstruksjon av 
veksthus; plastplater for anvendelse til hagedyrking; ikke-
metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; 
polyetylenark for legging over rammene i 
hagekonstruksjoner.  
20  Containere (ikke av metall) (oppbevaring, 
transport); oppbevaringskar, ikke av metall eller mørtel; 
oppbevaringsskap; møllposer for oppbevaring av klær; 
møbler; hagemøbler; blomsterstativ (møbler); benker 
(møbler); metallmøbler; statuer, figurer, kunstgjenstander, 
ornamenter og dekorasjoner, fremstilt av materialer som 
tre, voks, gips eller plast, opptatt i klassen; stativer for 
veksthusstammer, ikke av metall, for oppstilling av trau; 
madrasser; festeanordninger for markiser; klemmer (ikke 
av metall) for innfesting av markiser; puter; håndtak i plast 
for hageredskaper; hagebord; kuler for dekorasjon i 
hagen; verktøyhåndtak for hageredskaper, ikke av metall; 
benker (arbeidsbenker); vogner (serveringsvogner, 
møbler); solstoler; kompostbeholdere av plast; kantbånd 
av tre; kurver, ikke av metall; kasser av tre eller plast; 
tromler, ikke av metall og ikke mekaniske (slangetromler); 
tønner, ikke av metall; hyller; stiger, ikke av metall; 
liggeunderlag; bæreanordninger for såing av frø; 
bæreanordninger for spiring av frø; skuffer av tre; esker; 
bærbare beholdere av plast; brett, ikke av metall; 
overtrekk for madrasser; flyttbare krakker (møbler); 
pidestaller; teltplugger, ikke av metall; teltstenger, ikke av 
metall; støtteknapper [festeanordninger] av plast for telt; 
vannlåser (ventiler) av plast.  
21  Blomstersprøyter; munnstykker for vannslanger; 
spredere til hageslanger; sprinklere; bøtter; vannkanner; 
sprinklermunnstykker til vannkanner; lysestaker; 
fuglematere; blomsterdusjer; krukker; hagenisser av 
glass, terrakotta eller porselen; sprederstenger til 
hageslanger; spraymunnstykker til hageslanger; børster 
for innfesting på hageslanger; vaser; brett for 
husholdningsformål; kanner; figurer (statuetter) av 
porselen, keramikk, leirgods eller glass; lysestaker; 
grillverktøy; fuglebad; fuglebur for tamme fugler; pinner 
for fuglebur; kasser for fuglestrø; vanntanker for levende 
fisk; akvarier; pynt for akvarier, opptatt i denne klassen; 

fluefangere; krukker for såing av frø; krukker for spiring av 
frø; fuglekasser.  
22  Presenninger; markiser; telt, og ikke formsydde 
overtrekk; rep, liner, tau, snører, nett, seil og sekker; 
stoppings-, polstrings- og vatteringsmateriale (ikke av 
gummi eller plast); ubearbeidede fibrøse tekstilmaterialer; 
poser (ikke opptatt i andre klasser); nett for 
beskyttelsesformål til hagebruk; festeanordninger av plast 
for husholdnings- eller hagebruk; nett for hagedyrking; 
duker; teltposer; poser av tekstil for oppbevaring av telt; 
teltunderlag; telt (ikke for camping); partytelt; rep for telt; 
fortelt for telt; bånd for oppbinding av vinranker.  
31  Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter; ferske frukter og grønnsaker; frø og 
såvarer; levende planter, vekster og blomster; dyrefor; frø 
for hagedyrking; markdekke av naturlige materialer for 
bruk ved ugressbekjempning i forbindelse med 
hagedyrking; vekstblomsterløker for hageformål; 
markdekke for hagedyrking; blomsterløker for hageformål; 
hagesalat; hageprodukter; tørkede pynteblomster; 
blomsterløker; friske bær; frisk frukt; vekstfrø; spirer for 
botaniske formål; stiklinger; gresskar; naturlig gress; 
friske grønnsaker; juletrær; kokosskall; kranser av 
levende blomster; vekster; tørkede pyntevekster; busker; 
trestammer; torvstrø; treplanter; friske kjøkkenvekster; 
friske krydderplanter/-urter/-vekster; løker for 
jordbruksformål (vekstløker); fuglemat. 

(730) Innehaver:
BYGGmax AB , Box 6063, 17106, SOLNA, SE

(740) Innehavers fullmektig:
APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256, OSLO, NO
Innsiger:
Uponor Innovation AB , c/o Uponor AB, Box 101, 73061,
VIRSBO, SE
Innsigers fullmektig:
BRANN AB , Box 3690, 10359, STOCKHOLM, SE
Innsigelse innkommet:
2017.05.29
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.10.26):
Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29
annet ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2018.12.21
Klagenemndas avgjørelse av 2019.08.14:
1 Klagen tas til følge.
2 Registrering nr. 291159, det kombinerte merket
WIKSBO, oppheves for varene «innretninger for
oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing;
vannkraner/-utkastere/-blandebatterier» i klasse 11 og
«tetninger, pakninger og fyllstoffer; bøyelige ledninger og
rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metallisk
mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking;
vanntette ringer» i klasse 17.

(111) Reg.nr: 293678 
(210) Søknadsnr.: 201703663 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.09.04 
(540) Gjengivelse av merket

Somnofy 
(541) Merket er et ordmerke i standard font

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9  Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter; brannslukningsapparater. Vitenskapelig,
nautisk, landmåling utstyr og instrumenter.
42  Vitenskapelige tjenester og forskning og
utvikling relatert dertil; vitenskapelig forskning;
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med
medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling;
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med
vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling;
vitenskapelig analyse; vitenskapelig og medisinsk
forskning og utvikling; vitenskapelige tjenester.

(730) Innehaver:



avgjørelser fra Klagenemnda 2019.12.09 - nr 50/19

227 

Tekhnopia AS , Hegreveien 5, 3124, TØNSBERG, NO
(740) Innehavers fullmektig:

PRETOR ADVOKAT AS , Postboks 1734, 7416,
TRONDHEIM, NO
Innsiger:
SOMFY ACTIVITES SA , 50 avenue du Nouveau Monde,
74300, CLUSES, FR
Innsigers fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125,
OSLO, NO
Innsigelse innkommet:
2019.01.31
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.12.14):
Registreringen opprettholdes i sin helhet, jf.
varemerkeloven § 29 annet ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2017.12.04
Klagenemndas avgjørelse av 2019.08.23:
1 Klagen tas delvis til følge.
2 Registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY,
oppheves for:
Klasse 9: Fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter; 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; foto, kino, optisk, vekt,
måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], livredning og
undervisnings-utstyr og instrumenter; programvare;
analyseapparater for luft; elektriske apparater for kontroll
og overvåkning; måleredskaper; babymonitorer;
smartklokker; programvare; databehandlingsapparater og
-innretninger.
Klasse 42: Teknologiske tjenester og forskning og
utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning;
design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.
Analyse av tekniske data; datastyrte
forskningsanalysetjenester; datastyrte
forskningstjenester; opprettelse av dataprogrammer;
opprettelse av programmer for databehandling;
softwaretjenester [saas]; driftstjenester for servere;
nettskytjenester; dataminering; fremskaffelse av
informasjon i forbindelse med teknologisk forskning;
forskning innen informasjonsteknologi; teknologiske
tjeneste; teknisk rådgivning i forbindelse med
produktutvikling; teknologisk forskning.
3 Registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY,
opprettholdes for:
Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og
instrumenter; brannslukningsapparater. Vitenskapelig,
nautisk, landmåling utstyr og instrumenter.
Klasse 42: Vitenskapelige tjenester og forskning og
utvikling relatert dertil; vitenskapelig forskning;
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med
medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling;
fremskaffelse av informasjon og data i
forbindelse med vitenskapelig og teknologisk forskning og
utvikling; vitenskapelig analyse; vitenskapelig og
medisinsk forskning og utvikling; vitenskapelige tjenester.

(111) Reg.nr: 1357041 
(210) Søknadsnr.: 201709619 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2017.12.27 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25 Clothing; sportswear; casualwear; formal evening
wear; clothing for gymnastics; clothing for children;
leisurewear.
42 Design of interior decor.

(730) Innehaver:
Flua Lighting Co., Ltd , No. 17, Caihong Road, Jianghai
Zone, JIANGMEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CN
Innsiger:
SIMON HOLDING, S.L. , Diputación, 390-392, 08013,
BARCELONA, ES
Innsigers fullmektig:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS , Postboks 171, 4301,
SANDNES, NO
Innsigelse innkommet:
2018.03.26
Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen (2018.12.03):
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf.
varemerkeloven § 71 tredje ledd.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.02.04
Klagenemndas avgjørelse av 2019.08.23:
1 Klagen tas til følge.
2 Internasjonal registrering nr. 1357041, med
søknadsnummer 201709619, oppheves for varene i
klasse 11 i Norge.
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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.: 0362014 
(210) Søknadsnr.: 200305830
(151) Reg.dato: 1989.08.13 
(180) Registreringer

utløper:
2029.08.13 

(220) Inndato: 2003.06.12 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, Am
Amazonenwerk 9-13, 49205 HASBERGEN-GASTE,
Tyskland

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7    Fertilizer distributors, spreaders for manure, sowers,

land cultivation implements, hay making machines, 
potato diggers, potato sorters-calibrators, cleaners and 
separators for seeds, conveyors. 

(111) Reg.nr.: 0726021 
(210) Søknadsnr.: 200001832
(151) Reg.dato: 1999.11.30 
(180) Registreringer

utløper:
2019.11.30 

(220) Inndato: 2000.02.10 
(540) Gjengivelse av merket:

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

Masai International Pte Ltd, 119 Genting Lane, #03-00
HB@ 119 Genting, SINGAPORE, Singapore

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 25    Footwear, low-top shoes, sports footwear.

(111) Reg.nr.: 1028641 
(210) Søknadsnr.: 201001978
(151) Reg.dato: 2009.12.15 
(180) Registreringer

utløper:
2019.12.15 

(220) Inndato: 2010.02.25 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11, 20121
MILANO (MI), Italia

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

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water. 
  Klasse 18   Leather and imitations of leather and goods of these 

materials not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 28   Games, playthings; gymnastic and sporting articles 

not included in other classes; ornaments for Christmas 
trees; playing cards. 

(111) Reg.nr.: 1029271 
(210) Søknadsnr.: 201002293
(151) Reg.dato: 2009.11.25 
(180) Registreringer

utløper:
2019.11.25 

(220) Inndato: 2010.03.04 
(540) Gjengivelse av merket:

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

UPM-Kymmene Corporation, Alvar Aallon katu 1,
00100 HELSINGFORS, Finland

(511) Ny 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. 

  Klasse 4   Lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels (including motor spirit) and 
illuminants; candles and wicks for lighting. 

  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; dietetic substances 
adapted for medical use, food for babies; plasters, 
materials for dressings; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; 
aforementioned goods are not mean for the fields of 
dentistry and dental technique. 

  Klasse 16   Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
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materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture); instructional and teaching 
material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); non-metallic rigid 
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of 
metal. 

  Klasse 40   Treatment of materials. 
  Klasse 44   Medical services; veterinary services; hygienic and 

beauty care for human beings or animals; agriculture, 
horticulture and forestry services. 

(111) Reg.nr.: 1030935 
(210) Søknadsnr.: 201002914
(151) Reg.dato: 2009.11.23 
(180) Registreringer

utløper:
2019.11.23 

(220) Inndato: 2010.03.18 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
GIORGIO ARMANI S.P.A., Via Borgonuovo, 11, 20121
MILANO (MI), Italia

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 18   Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins 
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 

(111) Reg.nr.: 1273531 
(210) Søknadsnr.: 201611644
(151) Reg.dato: 2015.09.23 
(180) Registreringer

utløper:
2025.09.23 

(220) Inndato: 2016.10.06 
(540) Gjengivelse av merket:

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

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, CA94085
SUNNYVALE, USA

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

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 35   Distributorship services featuring technology products

used in the fields of mapping and surveying, and 
featuring subscription and consulting services using 
data to increase accuracy and efficiency in the fields of 
mapping and surveying. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 
hardware, computer hardware systems, and technology 
products; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of repair of computer 
hardware; all in the fields of mapping and surveying. 

  Klasse 41   Training services, one-on-one personalized training 
services, and educational services, namely, providing 
courses of instruction, classes, seminars, workshops, 
and non-downloadable webinars, all featuring 
instruction in the use and operation of computer 
hardware and software, and technology products, used 
in the fields of mapping and surveying. 

  Klasse 42   Installation, repair, maintenance and updating of 
computer software; consulting services relating to the 
selection, implementation and use of computer 
software, computer hardware, and information 
technology; custom design and development of 
computer software; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer 
hardware and software problems; all in the fields of 
mapping and surveying. 

(111) Reg.nr.: 1284088 
(210) Søknadsnr.: 201600736
(151) Reg.dato: 2015.11.25 
(180) Registreringer

utløper: 
2025.11.25 

(220) Inndato: 2016.01.21 
(540) Gjengivelse av merket:

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

VERIAC, naamloze vennootschap, De Villermontstraat
9, 2550 KONTICH, Belgia

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious

stones; horological and chronometric instruments; key 
rings. 

  Klasse 16   Paint brushes; plastic materials for packaging (not 
included in other classes); tailors' chalk. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; handbags and bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; wallets for keys; pocket wallets and 
purses.  

  Klasse 23   Yarns and threads, for textile use. 
  Klasse 24   Bed and table covers, traced cloths for embroidery, 

curtain holders of textile. 
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear, including hosiery, 

scarves, sashes, stockings, tights, socks; gloves; 
underwear; headgear, hats, bonnets; slippers and 
footwear. 

  Klasse 26   Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; 
haberdashery (except yarns and threads); sewing 
boxes and sewing cases, not of precious metals; hair 
ornaments, hair bands, hair slides, hair nets, hair grips, 
hair pins, hair grips and tresses of hair, tiaras; false 
hair; zip fasteners; needle and pin cushions. 

  Klasse 35   Business mediation with regard to the purchase and 
sale, import and export of jewellery, clocks and 
watches, clothing and accessories, fashion 
accessories, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, textiles and textile 
goods, hair ornaments and accessories, sewing, 
embroidery and knitting supplies, artificial flowers, 
hobby materials; wholesaling and retailing of jewellery, 
clocks and watches, clothing and accessories, fashion 
accessories, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, textiles and textile 
goods, hair ornaments and accessories, sewing, 
embroidery and knitting requisites, artificial flowers, 
hobby materials; all of these services not in relation to 
computer hardware, software, information technology, 
cloud services, computer services, computer networks, 
information management, and data storage technology. 
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(111) Reg.nr.: 1307705 
(210) Søknadsnr.: 201609832
(151) Reg.dato: 2016.06.20 
(180) Registreringer

utløper:
2026.06.20 

(220) Inndato: 2016.09.01 
(540) Gjengivelse av merket:

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

PLANET OS INC, 920 Steward Drive, CA94085
SUNNYVALE, USA

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 42   Providing temporary use of non-downloadable cloud-

based software for processing and interacting with 
planetary information obtained via sensors and 
geospatial information; providing technological 
information in the field of development of renewable 
energy resources and alternative energy generation, 
using planetary information obtained via sensors and 
geospatial information. 

(111) Reg.nr.: 1320402 
(210) Søknadsnr.: 201613933
(151) Reg.dato: 2016.09.13 
(180) Registreringer

utløper:
2026.09.13 

(220) Inndato: 2016.11.24 
(540) Gjengivelse av merket:

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

TRACKFIN GmbH, Michael-Seeber-Strasse 1, 6410
TELFS, Østerrike

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7   Machines and machine tools for land clearing,

removing beetle-infested wood, extracting plants from 
the soil, right-of-way maintenance; machines and 
machine tools for drilling the soil; extracting 
equipments; machines for harvesting biomass, plants 
and wood; grinding machines; crawler cranes; 
agricultural, gardening and forestry machines and 
machine tools; horticultural implements [machines]; 
motors and engines (except for land vehicles); machine 
coupling components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
rollers [tractor towed agricultural implements]; ploughs 
[tractor towed agricultural implements]; parts and 
fittings (not included in other classes) for the aforesaid 
goods excluding transmission belts and other 
transmission components; all aforesaid goods 
excluding crop and beet harvester. 

  Klasse 12   Utility vehicles; all-terrain vehicles; tracked vehicles; 
tractors; tracked vehicles for transporting materials and 
people; all terrain vehicles as well as accessories and 
spare parts for these vehicles, namely mills, winches, 
trailers, cabs, tracks and chains, and excluding 
transmission belts and other transmission components; 
parts and fittings (not included in other classes) for the 
aforesaid goods excluding transmission belts and other 
transmission components; all aforesaid goods 
excluding crop and beet harvester. 

(111) Reg.nr.: 1356189 
(210) Søknadsnr.: 201709498
(151) Reg.dato: 2016.09.06 
(180) Registreringer

utløper:
2026.09.06 

(220) Inndato: 2017.07.20 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
DMA S.r.l., Via Bottego, 8, 10129 TORINO (TO), Italia

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Computer software for data collection and processing;

data storage apparatus and instruments; devices, 
instruments and apparatus for measuring and detecting 
technical data of rail vehicles and rolling stock; 
measuring and investigation systems for detecting and 
measuring technical data of rail vehicles and rolling 
stock; none of the aforesaid relating to or connected 
with video games or computer games. 

  Klasse 38   Transmission of messages, data and content via the 
Internet and other computer and communications 
network; provision of access to data stored 
electronically in central files for remote consultation; 
transmission and distribution of data and information 
via computer networks, Internet and other means of 
electronic communication; providing access to data on 
communications networks; data transmission between 
networked computer systems. 

  Klasse 39   Professional consultancy relating to transport; 
services providing data and information relating to 
transport; computerised transport information services; 
services for arranging transportation by rail. 

  Klasse 42   Electronic data storage and data backup services; 
technical data analysis; computer programming for data 
processing; data conversion of computer programs and 
data, not physical conversion; computer programming 
services for data warehousing; design and 
development of software and hardware for data and 
multimedia content conversion from and to different 
protocols; testing, analysis and monitoring of system 
algorithms for generating and processing 
telecommunications and navigation data; development 
of algorithms, computer software and computing 
methods for generating and processing 
telecommunication and navigation data; design, 
development, maintenance and updating of computer 
software for word processing, data processing and 
process control; design and development of wireless 
data transmission apparatus, instruments and 
equipment; design and development of systems for 
data input, output, processing, display and storage; 
design and development of computer software for 
reading, transmitting and organizing data; programming 
of computer software for reading, transmitting and 
organizing data; computer services in connection with 
electronic data storage; measuring and detecting 
services of technical data of rail vehicles and rolling 
stock; design and development of measuring and 
investigation systems for detecting and measuring 
technical data of rail vehicles and rolling stock; none of 
the aforesaid relating to or connected with video games 
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or computer games. 

(111) Reg.nr.: 1392905 
(210) Søknadsnr.: 201803254
(151) Reg.dato: 2017.11.20 
(180) Registreringer

utløper:
2027.11.20 

(220) Inndato: 2018.03.08 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
AINMT Holdings AB, Åsögatan 108, 11829
STOCKHOLM, Sverige

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 38   Provision of access to computer networks and the

Internet; transmission and reception [transmission] of 
database information via the telecommunication 
network; providing telecommunications connections to 
the Internet or databases; providing access to 
telecommunication networks; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; telecommunications services for the 
distribution of data; data transmission services over 
telecommunications networks; audio communications 
services; computer aided transmission of messages, 
information and images; telecommunication services; 
information about telecommunication; rental of 
telecommunication equipment; computer-aided 
transmission of messages and images; transmission of 
electronic mail; communication by computer terminals; 
paging services, services providing access to 
international data networks; transmission and/or 
sending of database information by 
telecommunications network; leasing of access time to 
databases; sound, image and text communication via 
telecommunications networks, broadband networks, 
mobile telephone networks and mobile broadband 
networks and computer networks providing access to 
databases; communications by cellular phones; 
computer aided transmission of messages and images; 
electronic bulletin board services [telecommunications 
services]; information about telecommunication; 
transmission of electronic mail; transmission of digital 
files; providing user access to global computer 
networks; voice mail services; wireless broadcasting; 
none of the foregoing in the field of financial services. 

  Klasse 42   IT programming services; technical project and 
planning services relating to equipment for 
telecommunications; computer system analysis; 
telecommunications technology consultancy; computer 
services for the analysis of data; maintenance, update 
and design of computer software for use in 
telecommunications; computer programming; none of 
the foregoing in the field of financial services. 

(111) Reg.nr.: 1402145 
(210) Søknadsnr.: 201806344
(151) Reg.dato: 2018.02.14 
(180) Registreringer

utløper: 
2028.02.14 

(220) Inndato: 2018.05.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BENJAMIN KNIGHT R.PH. 
TRUTH TREATMENT SYSTEMS 

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

Truth Skin Health, Inc., 1750-1 30th St., Suite #179,
CO80301 BOULDER, USA

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 3   Non-medicated skin care preparations; skin creams;

skin moisturising gel; non-medicated skin serum; non-
medicated balms for use on skin; topical skin sprays for 
cosmetic purposes; vitamin C mineral body spray; skin 
toner; skin cleanser; facial cleanser; body scrub; facial 
scrub; skin care preparations, namely, skin peels; body 
wash; shaving cream; hair shampoo; hair conditioner, 
aftershave; bath gels; bath cream; bath lotion; bath oil; 
bath soaps; non-medicated bath preparations; non-
medicated bath salts. 

  Klasse 5   Dietary supplements; personal sexual lubricant. 

(111) Reg.nr.: 1428424 
(210) Søknadsnr.: 201813755
(151) Reg.dato: 2018.08.30 
(180) Registreringer

utløper:
2028.08.30 

(220) Inndato: 2018.10.18 
(540) Gjengivelse av merket:

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

Unisport-Saltex Oy, Televisiokatu 3, 00240
HELSINGFORS, Finland

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 21   Drinking bottles.
Klasse 22   Padding and stuffing materials; natural fibers.
Klasse 37   Construction of sports grounds; consultancy and

information services relating to construction; provision 
of maintenance services for sports establishments. 

  Klasse 42   Advisory services relating to the planning of football 
grounds; design of sports facilities. 

  Klasse 44   Laying of artificial turf. 

(111) Reg.nr.: 1454081 
(210) Søknadsnr.: 201903265
(151) Reg.dato: 2019.01.02 
(180) Registreringer

utløper:
2029.01.02 

(220) Inndato: 2019.03.07 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
BSTN Store GmbH, Amalienstr. 44, 80799
MÜNCHEN, Tyskland

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Software; downloadable computer games; games

software; computer games programmes downloaded 
via the internet [software]; computer programs for video 
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and computer games; downloadable interactive 
entertainment software for playing computer games; 
recorded content; downloadable emoticons for mobile 
phones; media content; databases; downloadable 
multimedia files; data recorded electronically; software 
downloadable from the internet; screen savers; 
computer shareware; educational computer 
applications; computer application software; computer 
application software featuring games and gaming; 
computer software for the display of digital media; 
computer software for mobile phones; computer 
software for entertainment; computer software for 
advertising; computer software platforms for social 
networking. 

  Klasse 14   Gemstones, pearls and precious metals, and 
imitations thereof; jewellery; key rings and key chains, 
and charms therefor; jewellery boxes and watch boxes; 
time instruments; trinkets coated with precious metal; 
gold bullion coins; coins; commemorative boxes of 
precious metal; rosaries; collectible coins; trophies 
made of precious metals; key rings [split rings with 
trinket or decorative fob]; pendants for watch chains; 
pendants; bracelets of precious metal; wooden bead 
bracelets; bracelets for watches; gold plated bracelets; 
jewellery rope chain for bracelets; bracelets; clocks; 
cases for clock- and watchmaking; parts for 
clockworks; badges of precious metal; pins [jewellery]; 
gold chains; gold bracelets; necklace charms; 
identification bracelets [jewelry]; cuff links; earrings; 
lapel pins [jewellery]; jewel pendants; silver necklaces; 
silver bracelets; bracelets [jewellery]; ornaments, made 
of or coated with precious or semi-precious metals or 
stones, or imitations thereof; necklaces [jewellery]; gold 
jewellery; jewellery made of bronze; jewellery made 
from silver; chains [jewellery]; rings [jewellery]; key 
chains as jewellery [trinkets or fobs]; jewel chains; 
jewellery boxes; watch bands. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and other carriers; umbrellas 
and parasols; saddlery, whips and apparel for animals; 
walking sticks; pocket wallets; attache cases made of 
leather; briefcases and attache cases; beach bags; 
bumbags; ladies' handbags; attaché cases; net bags 
for shopping; shopping bags; holders in the nature of 
cases for keys; luggage tags; luggage; straps for 
luggage; luggage covers; suitcases; handbags; 
gentlemen's handbags; hipsacks; game bags [hunting 
accessories]; travel garment covers; card wallets 
[leatherware]; carry-on suitcases; cosmetic purses; 
vanity cases, not fitted; tie cases; credit-card holders; 
toiletry bags; wash bags (not fitted); travelling trunks; 
travelling bags; roller suitcases; rucksacks; shoe bags; 
school bags; sports packs; bags for sports; bags; 
carrying cases; gym bags; cross-body bags; business 
card cases; tool pouches, sold empty; purses; make-up 
bags sold empty; trunks and suitcases; travelling sets; 
shoulder bags. 

  Klasse 25   Clothing; headgear; waist belts; socks; gloves 
[clothing]. 
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Omklassifisering 

Følgende varemerkeregistreringer er omklassifisert.

(111) Reg.nr.: 520510 
(210) Søknadsnr.: 19862075 
(151) Reg.dato.: 1988.09.08 
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
AL Norske Boligbyggelags Landsforbund , Postboks
452 Sentrum, 0104, OSLO, NO

(511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse:
16  Hele vareklassen.  
36  Hele tjenesteklassen.  
37  Hele tjenesteklassen.  
38  Hele tjenesteklassen.  
45  Juridiske advokattjenester; juridisk rådgivning; 
juridisk rådgivning og representasjon; juridiske tjenester; 
lobbyvirksomhet, utenom for kommersielle formål; politisk 
lobbyvirksomhet.  
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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.: 201915362 
(730) Søker: 
 Merryvale Limited, Kingsway House, Havilland Street, St 

Peter Port, GY12QE GUERNSEY, Guernsey 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104137 
(210) Søknadsnr.: 19781948 
(730) Innehaver: 
 General Wireless IP Holdings LLC, 26 Patriot Place, Suite 

301, MA02035 FOXBORO, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104380 
(210) Søknadsnr.: 19781707 
(730) Innehaver: 
 Sigvard Hellbergs Säljlager AB, Rattvägen 7, 54134 

SKÖVDE, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107877 
(210) Søknadsnr.: 19800710 
(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd., 3-20, 

Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139520 
(210) Søknadsnr.: 19884098 
(730) Innehaver: 
 Loris Azzaro BV, Kanaalpad 61, 7321AN APELDOORN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 139904 
(210) Søknadsnr.: 19881300 
(730) Innehaver: 
 Loris Azzaro BV, Kanaalpad 61, 7321AN APELDOORN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 140146 
(210) Søknadsnr.: 19881794 
(730) Innehaver: 
 VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT 

NORWAY AS, Tybakken 90, 4818 FÆRVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 140557 
(210) Søknadsnr.: 19885485 
(730) Innehaver: 
 Loris Azzaro BV, Kanaalpad 61, 7321AN APELDOORN, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143041 
(210) Søknadsnr.: 19891250 
(730) Innehaver: 
 Richemont International SA, Route des Biches 10, 

VILLARS-SUR-GLÂNE, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143726 
(210) Søknadsnr.: 19861323 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
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(111) Reg.nr.: 147620 
(210) Søknadsnr.: 19901072 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 166663 
(210) Søknadsnr.: 19940784 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 181633 
(210) Søknadsnr.: 19957940 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187329 
(210) Søknadsnr.: 19972453 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 187330 
(210) Søknadsnr.: 19972454 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 1909264 
(210) Søknadsnr.: 19090264 
(730) Innehaver: 
 Tungsram Operations Ktf., Váci út 77, 1054 BUDAPEST, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196964 
(210) Søknadsnr.: 199900941 
(730) Innehaver: 
 d&b audiotechnik GmbH & Co. KG, Eugen-Adolff-Strasse 

134, 71522 BACKNANG, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200817 
(210) Søknadsnr.: 199908262 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200883 
(210) Søknadsnr.: 199906261 
(730) Innehaver: 
 COVIA HOLDINGS CORPORATION, 3 Summit Park 

Drive, Suite 700, OH44131 INDEPENDENCE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200884 
(210) Søknadsnr.: 199906264 
(730) Innehaver: 
 COVIA HOLDINGS CORPORATION, 3 Summit Park 

Drive, Suite 700, OH44131 INDEPENDENCE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200885 
(210) Søknadsnr.: 199906269 
(730) Innehaver: 
 COVIA HOLDINGS CORPORATION, 3 Summit Park 

Drive, Suite 700, OH44131 INDEPENDENCE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 206027 
(210) Søknadsnr.: 200005260 
(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th Street, 14th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
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(111) Reg.nr.: 214226 
(210) Søknadsnr.: 200015393 
(730) Innehaver: 
 VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT 

NORWAY AS, Tybakken 90, 4818 FÆRVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221548 
(210) Søknadsnr.: 200304594 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 222806 
(210) Søknadsnr.: 200308145 
(730) Innehaver: 
 Rodan & Fields LLC (a corporation of Delaware), 60 

Spear Street, Suite 600, CA94105 SAN FRANCISCO, 
USA 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 228322 
(210) Søknadsnr.: 200305582 
(730) Innehaver: 
 Roth North Europe A/S, Centervej 5, 3600 

FREDERIKSSUND, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 23361 
(210) Søknadsnr.: 27374 
(730) Innehaver: 
 Tungsram Operations Ktf., Váci út 77, 1054 BUDAPEST, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237666 
(210) Søknadsnr.: 200609578 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 238673 
(210) Søknadsnr.: 200611656 
(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Chemical Media Co., Ltd., 3-20, 

Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251170 
(210) Søknadsnr.: 200902510 
(730) Innehaver: 
 Fresh Kosmetikk AS, Wernersholmvei 31, 5232 

PARADIS, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253866 
(210) Søknadsnr.: 200910317 
(730) Innehaver: 
 Jens Poulsen Holding ApS, c/o DK Company Online A/S, 

Thrigesvej 7, 7430 IKAST, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253867 
(210) Søknadsnr.: 200907905 
(730) Innehaver: 
 American Sports Licensing, LLC, 345 Court Street, 

PA15108 CORAOPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 253868 
(210) Søknadsnr.: 200907902 
(730) Innehaver: 
 American Sports Licensing, LLC, 345 Court Street, 

PA15108 CORAOPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254184 
(210) Søknadsnr.: 200911249 
(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th Street, 14th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 



 overdragelser og navne-/adresseendringer 2019.12.09 - nr 50/19

237 
 

(111) Reg.nr.: 258834 
(210) Søknadsnr.: 201008689 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260051 
(210) Søknadsnr.: 201013365 
(730) Innehaver: 
 Bristol-Myers Squibb Company, 430 E. 29th Street, 14th 

Floor, NY10016 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267253 
(210) Søknadsnr.: 201204844 
(730) Innehaver: 
 The New Zealand Merino Company Limited, Level 2, 123 

Victoria Street, Christchurch Central, 8013 
CHRISTCHURCH, New Zealand 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273053 
(210) Søknadsnr.: 201307425 
(730) Innehaver: 
 Finsec S.r.l. in liquidazione, Via Gaetano Negi, 4, 20123 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274051 
(210) Søknadsnr.: 201312678 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278355 
(210) Søknadsnr.: 201114572 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279262 
(210) Søknadsnr.: 201405406 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280943 
(210) Søknadsnr.: 201415559 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281515 
(210) Søknadsnr.: 201501899 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281904 
(210) Søknadsnr.: 201502597 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281965 
(210) Søknadsnr.: 201502625 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281968 
(210) Søknadsnr.: 201502626 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
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(111) Reg.nr.: 281969 
(210) Søknadsnr.: 201502627 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281970 
(210) Søknadsnr.: 201502628 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282110 
(210) Søknadsnr.: 201502663 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282349 
(210) Søknadsnr.: 201503892 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285496 
(210) Søknadsnr.: 201512499 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285507 
(210) Søknadsnr.: 201512513 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288081 
(210) Søknadsnr.: 201602751 
(730) Innehaver: 
 WEINKELLEREI HECHTSHEIM GmbH, Rheinhessenstr. 

25, 55129 MAINZ, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288744 
(210) Søknadsnr.: 201605525 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290127 
(210) Søknadsnr.: 201609112 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290588 
(210) Søknadsnr.: 201411972 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291022 
(210) Søknadsnr.: 201611381 
(730) Innehaver: 
 FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., Clarendon 

House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 291404 
(210) Søknadsnr.: 201613061 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
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(111) Reg.nr.: 291406 
(210) Søknadsnr.: 201613063 
(730) Innehaver: 
 Polarbrödsgruppen AB, c/o Polarbröd AB, 94282 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295887 
(210) Søknadsnr.: 201712467 
(730) Innehaver: 
 VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT 

NORWAY AS, Tybakken 90, 4818 FÆRVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296370 
(210) Søknadsnr.: 201711157 
(730) Innehaver: 
 MUMUSO (SHANGHAI) CO.,LTD., Room 1703, No.688 

Shuidian Road, HONGKOU DISTRICT, SHANGHAI, Kina 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298809 
(210) Søknadsnr.: 201611415 
(730) Innehaver: 
 Letgo Global B.V., Symphony Offices, Gustav Mahlerlaan 

5-9, 1082MT AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298810 
(210) Søknadsnr.: 201611416 
(730) Innehaver: 
 Letgo Global B.V., Symphony Offices, Gustav Mahlerlaan 

5-9, 1082MT AMSTERDAM, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 299307 
(210) Søknadsnr.: 201809086 
(730) Innehaver: 
 Holmberg Brands Oy, Jonkankatu 4, 20360 TURKU, 

Finland 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300497 
(210) Søknadsnr.: 201812172 
(730) Innehaver: 
 Boger Bygg AS, Industriveien 18, 1890 RAKKESTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300498 
(210) Søknadsnr.: 201812170 
(730) Innehaver: 
 Boger Bygg AS, Industriveien 18, 1890 RAKKESTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305256 
(210) Søknadsnr.: 201903842 
(730) Innehaver: 
 Zacco Norway AS, Haakon VII's gate 2, 0161 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.09.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 306459 
(210) Søknadsnr.: 201907875 
(730) Innehaver: 
 Zacco Norway AS, Haakon VII's gate 2, 0161 OSLO, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.12.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 55445 
(210) Søknadsnr.: 68610 
(730) Innehaver: 
 Sakura Color Products Corporation, 10-17, Nakamichi 1-

chome, Higashinari-ku, 537-0025 OSAKA-SHI, OSAKA-
FU, Japan 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 80768 
(210) Søknadsnr.: 103049 
(730) Innehaver: 
 Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, 

33106 PADERBORN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201707381 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1348923 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Purple Technology s.r.o., 
Masarykova 410/28, 60200 
BRNO, Den tsjekkiske republikk 
(CZ) 

 Lisenshaver: Purple Holding a.s., Masarykova 
409/26, 60200 BRNO, Den 
tsjekkiske republikk (CZ) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 36 Financial services and financial analysis services, 

investment services, monetary services, real estate 
services, insurance, financial, monetary, insurance 
brokering, advisory and information services relating to 
the aforesaid services, capital investments, mutual fund 
investment, capital fund investments, fund investments, 
fund investment and consultation, mutual funds 
investments, investment in pension funds, financial 
investments and advisory services, brokerage services for 
capital investments, maintaining contingent accounts for 
investments, financial investment in the field of securities, 
financial services relating to investment, private 
investments and venture capital investment services, 
financial and monetary and banking services, financial 
investment analysis and stock research, computerized 
information services relating to financial business, 
computerized information services relating to investments, 
computerized information services relating to banking 
matters, computerized financial information services, 
financial and investment consultancy services, financial 
information for investors, financial information services 
relating to individuals, financial information services 
relating to financial stock markets, financial information 
services relating to financial bond markets, financial 
advice relating to investment, financial advisory services 
relating to securities, financial advisory services for 
individuals, financial advisory services for companies, 
professional consultancy relating to finance, capital 
investment consultation, fund investment consultation, 
investment consultation, investment analysis, information 
services relating to bonds, information services relating to 
securities, information services relating to stocks, 
information services relating to the automated transfer of 
funds, information services relating to banking, 
information services relating to finance, provided on-line 
from a computer database or the Internet, information 
services relating to the automated payment of accounts, 
financial market information services, computerized 
financial advisory services, computerized financial 
analysis, securities advisory services, provision of 
information relating to accounts [financial], provision of 
information relating to financial services, providing 
investors with financial information, provision of 
computerized information relating to securities, 
computerized financial data services, preparation of 
financial analyses relating to bond markets, preparation of 
financial analyses relating to securities, provision of 
investment information, provision of investment savings 
plans, recording the transfer of securities, recording of 
inter parties transactions in respect of finance, issuing of 
statements of accounts, recording of inter parties 
transactions in respect of investments, recording of inter 
parties transactions in respect of stocks, financial 
information processing, comparison of performance of 
securities; research services relating to investment; 
research services relating to finance; financial investment 
analysis and stock research; financial economic analysis; 
banking; international banking; private banking; financial 
banking; on-line banking; foreign exchange banking 
services; financial operations [banking]; financial and 
banking transaction; banking and financing services. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2019.09.19 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2019.11.28 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201901945 
(730) Søker: 
 ELECTI BUSINESS PARTNER AS, Grenseveien 107, 

0663 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201904217 
(730) Søker: 
 Nelson Garden AB, Lokgatan 11, 36231 TINGSRYD, 

Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201904296 
(730) Søker: 
 Amatec AS, Postboks 385, 6239 SYKKYLVEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201907889 
(730) Søker: 
 LITE A/S, Østre Fælledvej 11, 9400 NØRRESUNDBY, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201911757 
(730) Søker: 
 Sinful ApS, Søren Nymarks Vej 1 C, 8270 HØJBJERG, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 201911758 
(730) Søker: 
 Sinful ApS, Søren Nymarks Vej 1 C, 8270 HØJBJERG, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 102977 
(210) Søknadsnr.: 19780149 
(730) Innehaver: 
 Crispy Food A/S, Blommenskoven 2, 4281 GØRLEV, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 103018 
(210) Søknadsnr.: 19773351 
(730) Innehaver: 
 Crispy Food A/S, Blommenskoven 2, 4281 GØRLEV, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 104380 
(210) Søknadsnr.: 19781707 
(730) Innehaver: 
 Sigvard Hellbergs Säljlager AB, Rattvägen 7, 54134 

SKÖVDE, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 116151 
(210) Søknadsnr.: 19822605 
(730) Innehaver: 
 Crispy Food A/S, Blommenskoven 2, 4281 GØRLEV, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 124997 
(210) Søknadsnr.: 19822412 
(730) Innehaver: 
 Crispy Food A/S, Blommenskoven 2, 4281 GØRLEV, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
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(111) Reg.nr.: 140470 
(210) Søknadsnr.: 19885909 
(730) Innehaver: 
 GS Yuasa Corp, 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, 

Minami-ku, 601-8520 KYOTO-SHI, KYOTO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 200817 
(210) Søknadsnr.: 199908262 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 203048 
(210) Søknadsnr.: 199807688 
(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp, 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 205821 
(210) Søknadsnr.: 199901510 
(730) Innehaver: 
 Kao KK also trading as Kao Corp, 14-10, Nihonbashi 

Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 228322 
(210) Søknadsnr.: 200305582 
(730) Innehaver: 
 Roth North Europe A/S, Centervej 5, 3600 

FREDERIKSSUND, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253628 
(210) Søknadsnr.: 200702455 
(730) Innehaver: 
 Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253866 
(210) Søknadsnr.: 200910317 
(730) Innehaver: 
 Jens Poulsen Holding ApS, c/o DK Company Online A/S, 

Thrigesvej 7, 7430 IKAST, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253867 
(210) Søknadsnr.: 200907905 
(730) Innehaver: 
 American Sports Licensing, LLC, 345 Court Street, 

PA15108 CORAOPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 253868 
(210) Søknadsnr.: 200907902 
(730) Innehaver: 
 American Sports Licensing, LLC, 345 Court Street, 

PA15108 CORAOPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254077 
(210) Søknadsnr.: 200910276 
(730) Innehaver: 
 Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, 2338 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 254078 
(210) Søknadsnr.: 200910277 
(730) Innehaver: 
 Amazon Europe Core S.à r.l., 5 Rue Plaetis, 2338 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 257919 
(210) Søknadsnr.: 201007256 
(730) Innehaver: 
 Aspall Cyder Limited, The Cyder House, Aspall Hall, 

Debenhan, IP146PD STOWMARKET, SUFFOLK, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
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(111) Reg.nr.: 259354 
(210) Søknadsnr.: 201007248 
(730) Innehaver: 
 Aspall Cyder Limited, The Cyder House, Aspall Hall, 

Debenhan, IP146PD STOWMARKET, SUFFOLK, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259355 
(210) Søknadsnr.: 201007301 
(730) Innehaver: 
 Aspall Cyder Limited, The Cyder House, Aspall Hall, 

Debenhan, IP146PD STOWMARKET, SUFFOLK, 
Storbritannia 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 273053 
(210) Søknadsnr.: 201307425 
(730) Innehaver: 
 Finsec S.r.l. in liquidazione, Via Gaetano Negi, 4, 20123 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279262 
(210) Søknadsnr.: 201405406 
(730) Innehaver: 
 Autronica Fire and Security AS, Bromstadvegen 59, 7047 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 286227 
(210) Søknadsnr.: 201515295 
(730) Innehaver: 
 LITE A/S, Østre Fælledvej 11, 9400 NØRRESUNDBY, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288081 
(210) Søknadsnr.: 201602751 
(730) Innehaver: 
 WEINKELLEREI HECHTSHEIM GmbH, Rheinhessenstr. 

25, 55129 MAINZ, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 291426 
(210) Søknadsnr.: 201612370 
(730) Innehaver: 
 Crispy Food A/S, Blommenskoven 2, 4281 GØRLEV, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 

KØBENHAVN Ø, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296357 
(210) Søknadsnr.: 201710902 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299477 
(210) Søknadsnr.: 201803397 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299478 
(210) Søknadsnr.: 201803398 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299479 
(210) Søknadsnr.: 201803399 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 299482 
(210) Søknadsnr.: 201803377 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300112 
(210) Søknadsnr.: 201805229 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
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(111) Reg.nr.: 300328 
(210) Søknadsnr.: 201805207 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Tomsagervej 2, 8230 ÅBYHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 303023 
(210) Søknadsnr.: 201806204 
(730) Innehaver: 
 Nets Denmark A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 303024 
(210) Søknadsnr.: 201806208 
(730) Innehaver: 
 Nets Denmark A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 303025 
(210) Søknadsnr.: 201805223 
(730) Innehaver: 
 Nets Denmark A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 303030 
(210) Søknadsnr.: 201805225 
(730) Innehaver: 
 Nets Denmark A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 

BALLERUP, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 307024 
(210) Søknadsnr.: 201908157 
(730) Innehaver: 
 Sinful ApS, Søren Nymarks Vej 1 C, 8270 HØJBJERG, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.26 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 7206 
(210) Søknadsnr.: 19207206 
(730) Innehaver: 
 Kao KK, Tokyo, Japan 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.22 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 78229 
(210) Søknadsnr.: 96304 
(730) Innehaver: 
 Cargill Inc, 15407 McGinty Road West, MN55391-5624 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2019.11.21 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

103582 2029.11.22 
  

 
103725 2029.12.06 
  

 
103733 2029.12.13 
  

 
103762 2029.12.13 
  

 
103975 2030.01.10 
  

 
103976 2030.01.10 
  

 
103977 2030.01.10 
  

 
104119 2030.01.24 
  

 
104133 2030.01.24 
  

 
104240 2030.01.24 
  

 
104270 2030.02.07 
  

 
104380 2030.02.14 
  

 
104710 2030.03.27 
  

 
105093 2030.05.14 
  

 
105670 2030.08.07 
  

 
105671 2030.08.07 
  

 
105673 2030.08.07 
  

 
105676 2030.08.07 
  

 
136762 2029.05.25 
  

 
139394 2029.11.23 
  

 
139408 2029.11.23 
  

 
139520 2029.12.07 
  

 
139540 2029.12.07 
  

 
139725 2029.12.21 
  

 
139927 2030.01.04 

139944 2030.01.04 
  

 
140001 2030.01.04 
  

 
140011 2030.01.11 
  

 
140065 2030.01.11 
  

 
140104 2030.01.11 
  

 
140105 2030.01.11 
  

 
140119 2030.01.18 
  

 
140134 2030.01.18 
  

 
140198 2030.01.18 
  

 
140199 2030.01.18 
  

 
140231 2030.01.25 
  

 
140259 2030.01.25 
  

 
140272 2030.01.25 
  

 
140475 2030.02.15 
  

 
140568 2030.03.01 
  

 
140637 2030.03.15 
  

 
140836 2030.03.29 
  

 
141240 2030.05.10 
  

 
141287 2030.05.16 
  

 
141362 2030.05.23 
  

 
141372 2030.05.23 
  

 
141436 2030.05.31 
  

 
141473 2030.05.31 
  

 
141866 2030.06.28 
  

 
142613 2030.08.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

142872 2030.09.24 
  

 
143041 2030.10.11 
  

 
17710 2030.01.17 
  

 
1910322 2030.06.06 
  

 
198476 2029.07.16 
  

 
200313 2029.11.15 
  

 
200383 2029.11.18 
  

 
200452 2029.11.25 
  

 
200542 2029.11.26 
  

 
200627 2029.12.09 
  

 
200640 2029.12.09 
  

 
200677 2029.12.09 
  

 
200691 2029.12.16 
  

 
200698 2029.12.16 
  

 
200765 2029.12.23 
  

 
200779 2029.12.23 
  

 
200793 2029.12.23 
  

 
200808 2029.12.23 
  

 
200833 2029.12.23 
  

 
200884 2029.12.30 
  

 
200885 2029.12.30 
  

 
200949 2030.01.06 
  

 
200950 2030.01.06 
  

 
200981 2030.01.06 
  

 
201016 2030.01.06 
  

 
201085 2030.01.13 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

201095 2030.01.13 
  

 
201158 2030.01.21 
  

 
201225 2030.01.27 
  

 
201264 2030.01.27 
  

 
201265 2030.01.27 
  

 
201316 2030.02.03 
  

 
201487 2030.02.10 
  

 
201623 2030.02.24 
  

 
201624 2030.02.24 
  

 
201695 2030.02.24 
  

 
201784 2030.03.02 
  

 
201811 2030.03.02 
  

 
201944 2030.03.16 
  

 
201996 2030.03.16 
  

 
202008 2030.03.16 
  

 
202218 2030.03.30 
  

 
202282 2030.04.11 
  

 
202366 2030.04.17 
  

 
202538 2030.04.27 
  

 
202761 2030.05.11 
  

 
202810 2030.05.11 
  

 
203018 2030.05.25 
  

 
203068 2030.05.31 
  

 
203192 2030.06.08 
  

 
203502 2030.06.29 
  

 
203520 2030.07.06 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

203603 2030.07.06 
  

 
203705 2030.07.13 
  

 
203818 2030.07.20 
  

 
203819 2030.07.20 
  

 
203820 2030.07.20 
  

 
203994 2030.08.03 
  

 
204072 2030.08.10 
  

 
251052 2029.05.18 
  

 
251247 2029.06.03 
  

 
251251 2029.06.03 
  

 
251442 2029.06.17 
  

 
251483 2029.06.18 
  

 
252404 2029.09.09 
  

 
252633 2029.09.24 
  

 
253565 2029.11.18 
  

 
253628 2029.11.23 
  

 
253635 2029.11.24 
  

 
253644 2029.11.24 
  

 
253673 2029.11.25 
  

 
253707 2029.11.26 
  

 
253733 2029.11.30 
  

 
253759 2029.12.01 
  

 
253790 2029.12.02 
  

 
253791 2029.12.02 
  

 
253798 2029.12.03 
  

 
253894 2029.12.15 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

253904 2029.12.16 
  

 
253910 2029.12.16 
  

 
253913 2029.12.16 
  

 
253928 2029.12.17 
  

 
253947 2029.12.18 
  

 
253966 2029.12.21 
  

 
253989 2030.01.04 
  

 
253990 2030.01.04 
  

 
254028 2030.01.05 
  

 
254047 2029.12.16 
  

 
254049 2030.01.06 
  

 
254054 2030.01.06 
  

 
254114 2030.01.11 
  

 
254115 2030.01.11 
  

 
254128 2030.01.12 
  

 
254133 2030.01.12 
  

 
254155 2030.01.15 
  

 
254166 2030.01.18 
  

 
254240 2030.01.25 
  

 
254252 2030.01.25 
  

 
254270 2030.01.27 
  

 
254295 2030.01.28 
  

 
254346 2030.02.02 
  

 
254365 2030.02.03 
  

 
254543 2030.02.18 
  

 
254577 2030.02.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

254666 2030.03.03 
  

 
254689 2030.03.05 
  

 
254772 2030.03.11 
  

 
254780 2030.03.12 
  

 
254827 2030.03.17 
  

 
254952 2030.03.25 
  

 
255046 2030.04.09 
  

 
255111 2030.04.14 
  

 
255195 2030.04.20 
  

 
255304 2030.04.27 
  

 
255352 2030.04.29 
  

 
255525 2030.05.11 
  

 
255594 2030.05.20 
  

 
255690 2030.05.27 
  

 
255864 2030.06.09 
  

 
256228 2030.08.02 
  

 
257363 2030.11.04 
  

 
257481 2030.11.11 
  

 
257482 2030.11.11 
  

 
257545 2030.11.17 
  

 
258238 2030.07.15 
  

 
258360 2030.08.03 
  

 
258795 2030.09.10 
  

 
259017 2030.10.04 
  

 
259478 2030.11.15 
  

 
259714 2030.11.19 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

259727 2030.11.25 
  

 
259804 2030.11.19 
  

 
260793 2030.11.19 
  

 
271227 2030.10.22 
  

 
28438 2030.11.05 
  

 
29099 2030.09.24 
  

 
38615 2030.01.16 
  

 
38638 2030.01.12 
  

 
54693 2029.11.28 
  

 
54840 2029.12.02 
  

 
54851 2029.11.28 
  

 
54998 2030.01.18 
  

 
55037 2030.01.18 
  

 
55629 2030.01.18 
  

 
55891 2030.02.22 
  

 
56059 2030.01.15 
  

 
56126 2030.06.14 
  

 
7343 2030.06.14 
  

 
76549 2029.06.05 
  

 
77904 2029.11.27 
  

 
77946 2029.11.27 
  

 
78166 2030.01.08 
  

 
78229 2030.01.08 
  

 
78303 2030.01.08 
  

 
78317 2030.01.15 
  

 
78430 2030.01.22 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

78472 2030.01.22 
  

 
78481 2030.01.22 
  

 
78975 2030.04.09 
  

 
80503 2030.11.11 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0361995 2029.11.13 
  

 
0363419A 2029.11.13 
  

 
0544062 2029.11.13 
  

 
0545850 2029.10.30 
  

 
0551676 2029.11.13 
  

 
0713802 2029.04.28 
  

 
0720647 2029.10.12 
  

 
0721790 2029.10.13 
  

 
0722450 2029.11.08 
  

 
0722597 2029.10.19 
  

 
0722919 2029.11.10 
  

 
0723307 2029.11.11 
  

 
0723443 2029.11.09 
  

 
0723480 2029.11.02 
  

 
0723579 2029.11.11 
  

 
0723600 2029.11.08 
  

 
0723642 2029.11.11 
  

 
0723664 2029.11.11 
  

 
0724052 2029.11.08 
  

 
0724149 2029.11.12 
  

 
0724288 2029.11.10 
 
 

 

0724373 2029.11.10 
  

 
0724881 2029.11.12 
  

 
0724997 2029.11.11 
  

 
0725065 2029.11.15 
  

 
0725100 2029.11.10 
  

 
0725131 2029.11.12 
  

 
0725336 2029.11.06 
  

 
0725891 2029.10.07 
  

 
0726890 2029.11.15 
  

 
0727609 2029.11.10 
  

 
0727795 2029.11.08 
  

 
0729904 2029.11.12 
  

 
0730122 2029.11.12 
  

 
0730258 2029.11.11 
  

 
0730310 2029.11.12 
  

 
0730659 2029.11.11 
  

 
0731671 2029.11.08 
  

 
0731933 2029.11.02 
  

 
0732149 2029.11.15 
  

 
0734545 2029.11.08 
  

 
1004033 2029.04.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1015573 2029.09.08 
  

 
1017236 2029.08.31 
  

 
1017559 2029.09.15 
  

 
1019037 2029.10.27 
  

 
1019386 2029.11.09 
  

 
1019826 2029.10.28 
  

 
1020086 2029.10.29 
  

 
1020496 2029.11.10 
  

 
1020501 2029.11.12 
  

 
1020569 2029.11.11 
  

 
1020672 2029.11.04 
  

 
1020680 2029.11.09 
  

 
1020826 2029.11.11 
  

 
1020827 2029.11.11 
  

 
1020829 2029.10.23 
  

 
1020998 2029.11.12 
  

 
1020999 2029.11.12 
  

 
1021002 2029.11.12 
  

 
1021012 2029.11.13 
  

 
1021263 2029.11.09 
  

 
1021296 2029.11.04 
  

 
1021421 2029.10.28 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1021454 2029.11.06 
  

 
1021462 2029.11.10 
  

 
1021528 2029.10.08 
  

 
1021531 2029.10.08 
  

 
1021652 2029.11.04 
  

 
1021735 2029.11.04 
  

 
1021736 2029.11.04 
  

 
1021910 2029.11.05 
  

 
1022027 2029.11.09 
  

 
1022031 2029.10.27 
  

 
1022059 2029.11.10 
  

 
1022180 2029.10.20 
  

 
1022410 2029.11.13 
  

 
1022554 2029.10.30 
  

 
1022559 2029.11.11 
  

 
1022617 2029.10.23 
  

 
1022639 2029.11.13 
  

 
1022692 2029.11.05 
  

 
1022695 2029.10.16 
  

 
1022825 2029.10.27 
  

 
1022925 2029.10.21 
  

 
1023311 2029.11.12 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1023340 2029.11.06 
  

 
1023362 2029.11.13 
  

 
1023592 2029.11.13 
  

 
1023603 2029.11.07 
  

 
1024024 2029.11.14 
  

 
1024653 2029.11.11 
  

 
1024711 2029.10.15 
  

 
1024736 2029.11.12 
  

 
1024738 2029.11.14 
  

 
1024790 2029.11.11 
  

 
1024863 2029.11.12 
  

 
1024973 2029.11.13 
  

 
1025007 2029.11.14 
  

 
1025192 2029.11.09 
  

 
1025604 2029.10.30 
  

 
1025636 2029.11.14 
  

 
1025647 2029.11.12 
  

 
1025802 2029.10.26 
  

 
1026083 2029.11.13 
  

 
1026106 2029.11.11 
  

 
1026178 2029.11.12 
  

 
1026197 2029.09.09 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1026367 2029.11.10 
  

 
1026593 2029.11.12 
  

 
1026709 2029.11.13 
  

 
1026767 2029.11.11 
  

 
1026887 2029.11.06 
  

 
1027161 2029.11.13 
  

 
1027189 2029.11.11 
  

 
1027237 2029.10.19 
  

 
1027285 2029.10.22 
  

 
1027293 2029.11.02 
  

 
1027295 2029.11.10 
  

 
1028185 2029.11.09 
  

 
1028585 2029.11.12 
  

 
1029150 2029.11.10 
  

 
1029734 2029.11.10 
  

 
1030328 2029.11.13 
  

 
1030676 2029.11.12 
  

 
1032698 2029.11.12 
  

 
1033171 2029.10.22 
  

 
1033335 2029.11.05 
  

 
1033344 2029.11.11 
  

 
1035608 2029.11.13 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1036230 2029.11.12 
  

 
1037843 2029.11.05 
  

 
1047361 2029.10.13 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0355682 2019.04.28 
  

 
0537578 2019.05.06 
  

 
0711871 2019.04.29 
  

 
0711883 2019.04.28 
  

 
0712293 2019.04.30 
  

 
0712423 2019.05.04 
  

 
0712443 2019.04.29 
  

 
0712451 2019.04.26 
  

 
0712735 2019.04.29 
  

 
0712847 2019.05.08 
  

 
0713463 2019.04.27 
  

 
0713465 2019.04.27 
  

 
0713640 2019.04.28 
  

 
0714225 2019.04.26 
  

 
0714321 2019.04.29 
  

 
0714329 2019.05.06 
  

 
0714522A 2019.05.08 
  

 
0714567 2019.04.30 
  

 
0714694 2019.05.06 
  

 
0714719 2019.04.28 
  

 
0715733 2019.04.26 
  

 
0716661 2019.05.08 
  

 
0717176 2019.04.27 
  

 
0718023 2019.04.30 
  

 
0719409 2019.05.08 

1001340 2019.04.27 
  

 
1001726 2019.04.28 
  

 
1001728 2019.04.28 
  

 
1001732 2019.04.28 
  

 
1002027 2019.04.27 
  

 
1002028 2019.04.27 
  

 
1002130 2019.04.27 
  

 
1002156 2019.04.27 
  

 
1002294 2019.04.28 
  

 
1002349 2019.04.27 
  

 
1002360 2019.05.09 
  

 
1002482 2019.04.28 
  

 
1002599 2019.04.28 
  

 
1002653 2019.04.28 
  

 
1002828 2019.04.29 
  

 
1003033 2019.04.28 
  

 
1003132 2019.04.28 
  

 
1003156 2019.05.09 
  

 
1003241 2019.04.27 
  

 
1003660 2019.03.26 
  

 
1003778 2019.04.29 
  

 
1003824 2019.04.29 
  

 
1003904 2019.05.08 
  

 
1003905 2019.05.08 
  

 
1003926 2019.04.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1003928 2019.05.10 
  

 
1003931 2019.05.10 
  

 
1003932 2019.05.10 
  

 
1003933 2019.05.10 
  

 
1003934 2019.05.10 
  

 
1003950 2019.04.27 
  

 
1004003 2019.05.07 
  

 
1004120 2019.05.06 
  

 
1004164 2019.04.30 
  

 
1004195 2019.04.30 
  

 
1004236 2019.04.29 
  

 
1004945 2019.04.27 
  

 
1004955 2019.04.28 
  

 
1005582 2019.04.28 
  

 
1005823 2019.04.29 
  

 
1006101 2019.04.28 
  

 
1006103 2019.04.28 
  

 
1006466 2019.04.29 
  

 
1006510 2019.05.05 
  

 
1006571 2019.04.28 
  

 
1006855 2019.04.28 
  

 
1008253 2019.04.28 
  

 
1008486 2019.05.01 
  

 
1008488 2019.05.01 
  

 
1009163 2019.04.28 
  

 
1009389 2019.04.28 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1009391 2019.04.27 
  

 
1009525 2019.04.29 
  

 
1010693 2019.04.30 
  

 
1010750 2019.05.09 
  

 
1010817 2019.04.01 
  

 
1012941 2019.04.27 
  

 
1013117 2019.05.05 
  

 
1013421 2019.05.09 
  

 
1013720 2019.04.29 
  

 
1014290 2019.05.05 
  

 
1014528 2019.04.29 
  

 
1014622 2019.05.10 
  

 
1014863 2019.05.07 
  

 
1015705 2019.04.28 
  

 
1015776 2019.04.29 
  

 
1017286 2019.04.29 
  

 
1018193 2019.04.27 
  

 
1018349 2019.04.29 
  

 
1020346 2019.05.09 
  

 
1020347 2019.05.09 
  

 

 



 slettede internasjonale registreringer 2019.12.09 - nr 50/19

256 
 

Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1293268 2019.10.12 
  

 
1294635 2019.10.24 
  

 
1323980 2019.11.06 
  

 
1367777 2019.11.06 
  

 
1382282 2019.10.09 
  

 
1422054 2019.10.12 
  

 
1422100 2019.10.17 
  

 
1427966 2019.10.24 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 48/19 ble reg.nr. 306839 
(201800796) kunngjort med feil i vare-/ 
tjenestefortegnelsen. Korrekt vare-/ tjenestefortegnelse 
er som følger: 
Klasse 9:       Data- og mobilapplikasjoner; datasoftware; 
magnetiske og digitale databærere; elektroniske 
publikasjoner. 
Klasse 16:     Papir og papp; trykksaker, materialer til 
bokbinding; 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; kontortjenester; 
markedsføringstjenester; salgsfremmende tjenester for 
tredjemann; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
forannevnte tjenester. 
Klasse 36:     Forsikringsvirksomhet; forsikringsmegling; 
finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
betalingstjenester; kredittjenester; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 
Klasse 41:     Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
organisering og ledelse av seminarer, kurs, konferanser og 
arbeidsgrupper innenfor området for jus, forsikring, erstatning 
og rettshjelp; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
forannevnte tjenester. 
Klasse 42:     Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; tekniske beregninger og analyser; design og 
utvikling av dataprogrammer; design og utvikling av skade- 
og ulykkeforebyggende produkter; tilveiebringelse av 
informasjon vedrørende forannevnte tjenester. 
Klasse 45:     Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; 
juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av 
eiendom og enkeltmennesker; tilveiebringelse av informasjon 
relatert til forannevnte tjenester. 
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