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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.: 308816 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.25, EM, 018085575 
(210) Søknadsnr.: 201915701 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

THE NOT SO UGLY DUCKLING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Hudpleiemidler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308817 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet 2019.04.08, EM, 018049433 
(210) Søknadsnr.: 201913476 
(220) Inndato: 2019.10.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Avia Pharma AB, Svärdvägen 3 B, 18233 DANDERYD, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 20313 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; medisinske salver; 
medisinske preparater og stoffer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308818 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915710 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TUNDRA DRONE AS, c/o Tor Erik Somby, 
Goalseluodda 18, 9520 KAUTOKEINO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, 

navigasjon, geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, 
veiing, måling, signalering, detektering, testing, 
inspeksjon, livredning og undervisning samt 
audiovisuelle apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontrollering av 
distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller 
bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; innspilte og 
nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer 
for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; 
datamaskiner og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, 
dykkermasker, øreplugger for dykkere, neseklyper for 
dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater 
for undervannssvømming; brannslukningsapparater; 3d 
briller; ac/dc-strømforsyning; adapterringer for 
kameralinser; aerometere; akkumulatorer [batterier]; 
akkumulatorer, elektriske; akselerasjonssensorer; 
akslerasjonsmålere; aktinometer; akustiske målere; 
alarmfløyter; alarminstrumenter; amperemeter; 
analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; 
analyseapparater for gass; analyseapparater for luft; 
antenner; antireflekslinser; apparater for behandling, 
overføring og lagring av databaseinformasjon; 
apparater for input, output, overføring og lagring av 
data; apparater for kringkasting, opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data eller bilder; apparater for 
kringkasting, opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd eller bilder; apparater for lydgjengivelse; apparater 
for lydopptak; apparater for opptak av lyd og bilder; 
apparater for opptak og reproduksjon av tale; apparater 
for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av 
lyd; apparater for opptak, lagring, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av informasjon; apparater 
for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd; 
apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd, bilder og data; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; apparater for opptak, 
overføring og playback av lyd og bilder; apparater for 
opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder; 
apparater for opptak, overføring, behandling og 
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reproduksjon av lyd, bilder eller data; apparater for 
opptak, overføring, forsterking og reproduksjon av lyd; 
apparater for opptak, overføring, mottak, behandling 
eller reproduksjon av lyd, bilder og data; apparater for 
overføring av lyd eller bilder; apparater for overføring 
og reproduksjon av lyd eller bilder; apparater for 
presisjonsmåling; apparater for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data og bilder; apparater og 
instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, 
bilder og data, både i digital og analog form; apparater 
og instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
appareter for oppladning av batterier; applikasjoner, 
nedlastbare; applikasjonsprogramvare; armatur 
[elektrisitet]; audio- og videomottakerapparater; 
autokollimatorer; avstandsfølere; 
avstandsmåleapparater; avstandsmålere; 
avstandsmålere for kameraer; avstandssensorer; 
azimutinstrumenter; barometre; basshøyttalere; 
batterier; batterikabler; batteriladere; batterikasser; 
batteripakker; batteritestere; belger for kameraer; 
berøringssensitive skjermer og kontrollskjermer; 
berøringsskjermer; beskyttelsesbriller; 
beskyttelseshjelmer; bevegelsessensorer; 
bevegelsessensorer for sikkerhetslys; bilantenner; 
biometriske adgangskontrollsystemer; biometriske 
identifikasjonssystemer; blendere [fotografering]; 
blinkende sikkerhetslys; blinklys [lyssignal]; blitzlys [til 
fotografering]; blitzpærer [fotografering]; brikker 
[integrerte kretser]; båndopptakere; bærbare 
aktivitetsmålere; bølgemålere; bølgeledere for 
høyeffekt strålelevering; computer periferiutstyr; 
cølostater; dc-strømforsyning; dc/dc-omformere; dna-
brikke; databehandlingsapparater og -innretninger; 
databehandlingsutstyr; databehandlingssystemer; 
databrikkekortlesere; datahansker; databrikker; 
datakabler; datalagringsapparater; datalagringsenheter; 
datalogger; datamaskiner; datamaskinapparater; 
datamaskinvarer (hardware); dataprogramvare for gps-
systemer [global positioning systems]; 
dataprogramvare for bildebehandling; dataprogrammer 
og programvare; dataprogrammer for databehandling; 
dataprogramvare for databehandling; dataprogramvare 
for overføring av lyd- og videomeldinger; 
dataprogramvare for kryptering; dataprogramvare for 
forretningsformål; dataprogramvare for å kontrollere 
lyd- og videoenheter; datasystemer; dataterminaler; 
deksler for elektriske kontakter; detektorer; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; digital 
lydtape; digitale gjennomkoblingsapparater; digitale 
lydavspillere; digitale lydbåndopptakere; digitale 
lydbåndspillere; digitale lydopptakere; digitale 
projektorer; digitale sendere; digitale signalprosessorer; 
digitale termostater for klimakontroll; digitale 
værstasjoner; dikteringsmaskiner; diodematriser; 
dioder; diskanthøyttalere; distansemålere; 
dobbeltkikkerter; dosimeter [måleapparater for vekt og 
kvantitet]; dybdemålere; dråpetellere, andre enn for 
medisinske eller husholdningsformål; ekkolodd; 
eksponeringsmålere [lysmålere]; elektrisitetsmålere; 
elektrisk styrings-, testings- og overvåkingsapparater; 
elektrisk telekommunikasjonsapparater; elektriske 
adaptere; elektriske akkumulatorer; elektriske 
akkumulatorer for kjøretøyer; elektriske apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
elektriske batterier; elektriske celler og batterier; 
elektriske gjerder; elektriske koblinger; elektriske 
kommunikasjonsmaskiner og -instrumenter; elektriske 
konnektorer; elektriske kretskort; elektriske 
laderegulatorer; elektriske ledere; elektriske lysbrytere; 
elektriske ledninger; elektriske releer; elektriske skilt; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; 
elektromagneter; elektronisk overvåkingsapparater; 
elektronisk utstyr for å søke etter miner; elektroniske 
bevegelsessensorer; elektroniske dokkingstasjoner; 

elektroniske kabler; elektroniske komponenter; 
elektroniske kretser; elektroniske kretsplater; 
elektroniske kretskort; elektroniske krypteringsenheter; 
elektroniske navigasjons- og posisjoneringsapparater 
og instrumenter; elektroniske navigasjons-, sporings,- 
og posisjoneringsapparater og instrumenter; 
elektroniske navigasjonsinstrumenter; elektroniske 
nøkler (fjernkontrollerte); elektroniske nøkkelkort; 
elektroniske sensorer for måling av solstråling; 
elektroniske strømomformere; elektroniske 
strømstyringsenheter; elektroniske strømforskynere; 
elektroniske telekommunikasjonsapparater; 
elektroniske tidsmålere; elektronkanoner; fm-sendere; 
fargefiltre for tv- og filmkameraer; fargemålere; 
fartsmålere; fartsmålingsapparater [fotografering]; 
fartssensorer; ferdskriver [blackbox]; festebraketter for 
høyttaler; festesnor for sikkerhetsformål for beskyttelse 
mot fall; fiberoptiske kabler; filmapparater og -
instrumenter; filtre for antenner; filmprojektorer; filtre for 
bruk ved fotografering; filtre for demping av 
radiointerferens; filtre for optiske enheter; fjernbrytere; 
fjernkontrollapparater; fjernkontrollapparater og -
instrumenter; fjernkontroller; fjernkontrollmottakere; 
fjernkontrollsendere; fjernnett; flysimulatorer for 
luftfartøy; flysimulatorer; fonograf; 
forbehandlingsapparater for kraftledninger; 
forbindelsesanordninger for elektriske ledninger; 
forbindelsesmuffer for elektriske kabler; 
forhåndsinnspilte digitale lydkassetter; 
forhåndsinnspilte videoer; forsatslinse; forsterkere; 
forstørrelsesapparater [fotografering]; 
forstørrelseslinser; forurensningssensorer; fotoceller; 
fotoelektriske apparater for konvertering av solstråling 
til elektrisk strøm; fotodioder; fotoelektriske 
installasjoner for generering av elektrisitet 
[fotoelektriske kraftverk]; fotoelektriske celler; 
fotoelektriske moduler; fotografiapparater; fotografisk 
utstyr; fotografiske apparater og instrumenter; 
fotografiske eksponeringsmålere; fotografiske og 
kinematografiske apparater og instrumenter; 
fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter; fotosensorer; frekvensmålere; 
fysikkapparater og -instrumenter; gps; gps [global 
positioning system] -navigasjonsenheter; gps [global 
positioning system] -sendere; gps [global positioning 
system] -sporings- og lokaliseringsenheter; 
galvanimetre; gasometer [måleinstrumenter]; 
gassfølere; gasslekkasjealarmer; gassmålere; 
geigertellere; geodetiske apparater og -instrumenter; 
globalt posisjoneringssystem apparater [gps-]; gratis 
programvare; gravimeter; grensesnitt for datamaskiner; 
gyroskoper; hastighetsmålere; 
hastighetsmålingsapparater; headset; hodetelefoner; 
holdere tilpasset laptoper; holografiapparater; 
hologrammer; humanoide roboter med kunstig 
intelligens; hundefløyter; hydrometer; hygrometer 
[luftfuktighetsmålere]; håndfrisett for telefoner; 
håndholdte pc-er; håndleddstøtte for bruk med 
computere; høretelefoner; høydemålere; 
høydemålingsinstrumenter; høytrykksmålere; 
høyttalende telefoner; høyttalere; høyttaleranlegg; 
høyttalere for bærbare multimediespiller; høyttalere 
med innebygde forsterkere; høyttalerenheter; 
høyttalerkasser; høyttalersystemer; høyttalersystemer 
bestående av høyttalere og kabinetter for bruk med 
høyttalere; identitetskort [magnetiske]; industriell 
prosesstyringsprogramvare; infrarøddetektorer; 
infrarøde fjernkontroller; infrarøde kameraer; infrarøde 
sensorer; innbruddsalarmer; innenheter for 
datamaskiner; instrumenter for kosmografi; 
instrumenter for lydlokalisering; instrumenter for å måle 
lengde; instrumenter og maskiner for materialtesting; 
integrerte kretser; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretsmoduler; integrerte kretsminnekort; 
integrerte programvarepakker; interaktiv 
dataprogramvare; intercom; 
interkommunikasjonsapparater; internettelefoner; 
joysticker for bruk med datamaskin, andre enn for 
videospill; kabler for elektrisk signaloverføring; kabler, 
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elektriske; kabler for optisk signaloverføring; 
kalorimetere; kamerablitzer; kameraer med lineære 
bildesensorer; kamerasøkere; kapasitive 
berøringssensorer (pct); karbondioksid-detektorer; 
karbonmonoksidvarslere; kinematografiske kameraer; 
kinematografiske maskiner og apparater; kodete 
identifikasjonsarmånd, magnetiske; kodete magnetkort; 
kommunikasjonsdatamaskiner; 
kommunikasjonsprogramvare; kompasser; 
kondensatorer [elektr]; kondensorlinser; 
kontaktadaptere; kontrollapparater, elektriske; 
korreksjonsglass [optikk]; kortdistanseradioer; 
krengningsmålere; kronografer 
[tidsregisteringsapparater]; kroppsbåren teknologi 
(wearables); kroppsbårne datamaskiner; kroppsbårne 
videoskjermmonitorer; krypterte smartkort; krystall 
[detektor]; kvantitetsmålere; kvikksølvmålere; 
kystpatruljeradarer; laboratorieapparater og -
instrumenter; landmålerkjeder; landmålerstang; 
lanterner [signal]; laser nødbluss; laser, ikke for 
medisinsk bruk; laserdioder; lasere for måling; 
lasermålingssystemer; laserpekere; lavprofil dc/dc-
omformere; lesere [databehandlingsutstyr]; linjaler 
[måleinstrumenter]; litiumbatterier; litiumionbatterier; 
loddeapparater og -maskiner [dybde- og høydemåling]; 
loddeliner; lukkemekanismer [fotografering]; lukkere for 
kameralinser; lukkerutløsere for kameraer; lukkere for 
kameraer; luminescensmåleenheter; lyd- og 
bildeinnspillingsapparater; lyd- og videoinnspillinger; 
lydalarmer; lydbåndopptakere; lydforsterkere; 
lydgjengivelsesutstyr; lydgrensesnitt; lydinnspillings- og 
reproduksjonsapparater; lydinnspillingsutstyr; lydkort; 
lydkretskort; lydmiksere med integrerte forsterkere; 
lydmottakere; lydmålingsapparater; lydnivåmålere; 
lydopptak; lydopptakere; lydtape; lydtrakter for 
høyttalere; lydutstyr; lynavledere; lysdioder [led]; 
lysemitterende elektroniske pekere; lysende eller 
mekaniske signalanordninger; lysmåler; lysmålere; 
lyspenner; lysregulatorer; lysreklameskilt; lysskilt; 
magnetbånd; magneter; magnetiske databærere; 
magnetiske stendersøkere; magnetiske tråder; 
magnetkjerner; magnetkompass; magnetkompass for 
landmåling; magnetometre; manometer; marine 
dybdemålere; markeringsbøyer; megafoner; 
membraner [akustiske lydhinner]; membraner for 
vitenskapelige apparater; metalldetektorer; 
meteorologiske instrumenter; metronomer; mikrobrikker 
[datamaskinvare]; mikrocomputere; mikrofoner; 
mikrobrikkekort; mikrofoner for 
kommunikasjonsenheter; mikrofoner for 
telekommunikasjonsapparater; mikrofonstativ; 
mikrokontrollere; mikrokort; mikrokretser; mikrometer; 
mikroprocessorer; minnekortlesere; mobile 
datamottakere; mobiltelefonapparater; 
mobiltelefonstropper; monitorer [datamaskinvare]; 
monokler; monokkelinnfatning; motlysblender for 
kameraer; multifunksjonkameraer; 
multimediaprojektorer; multipleksere; måle- og 
kontrollapparater og instrumenter; måleapparater og -
instrumenter; måleapparater, elektriske; 
måleinstrumenter; måleinstrumenter for bredde og 
høyde; måleredskaper; mønstergjenkjennende 
systemer bestående av databrikker, datamaskinvare og 
programvare; nattbriller; nautiske apparater og 
instrumenter; navigasjonsinstrumenter; nedlastbar 
grafikk for mobiltelefoner; nedlastbare billedfiler; 
neonlys; nettladere; nettfordelingsbokser; 
nivelleringsinstrumenter; nivelleringskikkerter; 
nivelleringsmålere [for måling av horisontale plan]; 
nivellerstenger for landmåling; nivåfølere; 
nivåindikatorer; nivåmålere; nivåomformere; nødbluss, 
ikke eksplosive og ikke pyrotekniske; objektiver [optikk]; 
objektiver for astrofotografi; objektiver for fotoapparater; 
objektiver for videokameraer; objektivfiltre for 
kameraer; observasjonsinstrumenter; odometre; 
oksygensensorer, ikke for medisinsk bruk; oktanter; 
okularer; omformere, elektriske; omslag for nettbrett; 
omslag for laptoper; operative programmer, 
innregistrerte for datamaskiner; 

operativsystemprogrammer; 
operativsystemprogramvare for lokalnett [lan]; 
oppladbare batterier; oppladbare elektriske batterier; 
oppmålingsinstrumenter; optisk inspeksjonsapparater 
for industriell bruk; optiske apparater og instrumenter; 
optiske databærere; optiske fibre [lysledende 
filamenter]; optiske glass; optiske linser; optiske lykter; 
optiske lukkere; optiske mottakere; optiske prismer; 
optiske reflektorer; optiske sendere; optiske sensorer; 
optiske sikter; optiske speil; optiske skannere; optiske 
tegnlesere; optiske visnings- og opptaksapparater; 
oscilloskoper; overgangskabler; overspenningsvern; 
parabolantenner; periferiutstyr for datamaskiner og 
databehandlingsutstyr; periskoper; personlig 
verneutstyr mot ulykker; piezoelektriske sensorer; 
pitotrør; planimeter; plater for elektriske akkumulatorer; 
presisjonsteodolitter; prismer for optiske formål; 
programvare; programvare for gps-
navigasjonssystemer; programvare for internettilgang; 
programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; 
programvare for diagnostisering og feilsøking; 
programvare for opprettelse, forenkling og styring av 
ekstern tilgang til, og kommunikasjon med, lokale og 
globale nettverk; programvare for 
satellittnavigasjonssystemer; programvare for 
skanning; programvare for virtuell virkelighet; 
projeksjonsapparater; projektorer; projeksjonsskjermer; 
pyrometer; radarer; radarmottakere; radarmottakere 
med forsterkere; radarsendere; radarvarslere; radio- og 
tv-antenner; radioaktivitet måleapparater; radioaktivitet 
måleinstrumenter; radioapparater; radioapparater og -
instrumenter; radioforsterkere; radiofrekvensadaptere; 
radiofrekvensforsterkere; radiofrekvensgjentakere; 
radiofrekvensmottakere; radiofrekvenssendere; 
radiologiske apparater for industriell bruk; 
radiomottakere; radiomottaks- og sendeapparater; 
radiosendere; radiosendere og -mottakere; 
radiosignalantenner; radiotelefoner; 
radiotelefonapparater; radiotelegrafiapparater; 
radondetektorer; redningsflåter; redningsseil; 
reflekterende artikler til bruk for forhindring av ulykker; 
reflektorer for trafikksignaler; refraktorer [linsekikkerter]; 
roperter; roterende signallys; røkdetektorer; 
røntgenapparater, ikke for medisinsk bruk; 
satelittnavigatorer; satellittantenner; satellittmottaks- og 
overføringsapparater og -instrumenter; 
satellittnavigasjonssystemer; satellittsendere; 
satellittsøker; sekstanter; selfielinser; selfiestenger; 
selvlysende varsellamper; senderapparater 
[telekommunikasjon]; senderapparater for elektroniske 
signaler; sensorer [måleapparater], andre enn for 
medisinsk bruk; sensorer for tidsstyring; sfærometer; 
signalfløyter; signaliseringsapparater og -instrumenter; 
signalklokker; signalklokker, elektriske; 
signaloverføringsapparater; signalprosessorer; 
signalskilt, lysende eller mekaniske; sirener; 
sjøkompass; sjøsignaliseringsapparater; skilt med 
bakgrunnsbelysning; skyvemål; smartarmbånd; 
smartbriller; smartklokker; smartringer; solbatterier; 
solblender; solcellepaneler for produksjon av 
elektrisitet; sonar; sondeblylodd; spektrofotometre; 
spektroskoper; stativer for fotografiapparater; stativer 
for lydopptaksinstrumenter; stativer tilpasset høyttalere; 
stereoskoper; stereoskopiapparater; strek-kodelesere; 
stroboskop; strålingsdetektorer; 
strålingsmåleapparater; strålingsmåleinstrumenter; 
strømadaptere; strømbank [nødlader]; strømkabler; 
strømkoblere [elektrisitet]; strømkontakter; 
strømbrytere; strømsamlere, elektriske; 
strømstyringsenheter; strømvendere, elektriske; 
styreballer [dataperiferiutstyr]; styrekuler [pekeenheter]; 
støpsler; støttebelter for arbeidere; subwoofer; 
syremålere; søkere for kameraer; takometer; 
telefonadaptere; telekommunikasjonsapparater i form 
av smykker; telekommunikasjonsapparater; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjonsenheter og -apparater; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; 
telekommunikasjonsutstyr; telekommunikasjonsutstyr 
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for bruk med digitale og analoge signaler; 
telekommunikasjonsutstyr for bruk med mobile 
nettverk; teleobjektiver; teleskoper; teleskopsikter; 
telleapparater; temperaturfølere; temperaturindikator, 
ikke for medisinske formål; temperaturmålere; 
teodolitter; termo-hygrometer; termoelementer; 
termografikameraer; termometre, ikke for medisinsk 
bruk; termostater; tidsregistreringsapparater; tilkoblede 
armbånd [måleinstrumenter]; toveisradioer; trafikklys 
[signalleringsutstyr]; transformatorer; transmitter 
[telekommunikasjon]; transpondere; trykkfølere; 
trykkmåleinstrumenter; trykkmålere; 
trykkregistreringsapparater; trådløse 
dataperiferienheter; trådløse mottakere; trådløse 
sendere; trådløse telefoniapparater; tynn klient 
datamaskiner; tyverialarmer; ultralyddetektorer; 
ultralydfølere; undervannskameraer; 
undervisningsapparater; utløsere [foto-]; vannmålere; 
vannstandsmålere; variometre; varmedetektorer; 
varselflagg; vesker som er spesialtilpasset kameraer og 
fotoutstyr; vesker tilpasset fotografiske apparater og 
instrumenter; vibrasjonsmålere; vibrasjonssensorer; 
videobilledbehandlingssystemer; 
videoavspillingsapparater; videooverføringsapparater; 
videoutstyr; vindpølser [for angivelse av vindretning]; 
vindpølser for indikering av vindretning og -styrke; 
vindstyrkemålere; vinkelmålere [måleinstrument]; virtual 
reality hodetelefoner; vitenskapelige apparater; 
vitenskapelige apparater og instrumenter; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veings, målings, 
signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og 
undervisnings-apparater og instrumenter; 
vitenskapelige, optiske, målings, signaliserings og 
kontrollapparater og instrumenter; voltmetere; walkie-
talkies; wattmetre; webkameraer.  

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, 
kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; apparater og 
innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; apparater og 
innretninger for kjøling; apparater og installasjoner for 
belysning; automatiske installasjoner for vanning; 
avfuktingsapparater; avsaltingsenheter; 
avsaltingsutstyr; belysningsapparater; beholdere for 
spyleapparater; bakteriedrepende lys; diskokuler med 
lys; elektrisk belysning; elektriske kjøleelementer; 
elektriske lamper; elektriske lanterner; elektriske 
lysarmaturer; elektriske nattlys; elektriske 
varmeapparater; elektriske varmeelementer; fargefiltre 
for belysning; fiberoptiske belysningsapparater; filtre for 
belysning; flomlys; fluorescerende lamper; gasslamper; 
kjøleapparater og maskiner; kjøleapparater; 
kjølekabinett; kombinert kjøl- og frys apparater; kraftige 
lyskastere; lamper; lamper for utendørsbruk; lanterner 
[belysning]; laserlysprojektorer; lommevarmere; 
luftrenseapparater og -maskiner; lysdiode [led] -
belysning; lysdioder [led] belysningsapparater; 
lyskastere; lyslanterner; lyspaneler; lysprosjektører; 
lyspærer; lysekroner; lyspærer, elektriske; 
minilyspærer; mobile lystårn; navigasjonslys for fly; 
nødbluss; oppover-lys; oppvarmingsapparater, 
elektriske; overlys; prosjektører; reflektorer for lamper; 
reflektorlamper; regulerings- og sikkerhetstilbehør for 
gassapparater; regulerings- og sikkerhetsanordninger 
for vannapparater; reguleringsanordninger for vann- 
eller gassapparater og for vann- eller gassledninger; 
selvlysende ledninger for belysning; sikkerhetslamper; 
sikkerhetslys; sikkerhetslys som er følsomme mot 
bevegelse; tåkelykter; utstyr for belysning, oppvarming, 
dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventilering, 
vannforsyning og sanitære formål; vanndyser; 
vanninntaksapparater; vanningsmaskiner for 
jordbruksformål; vannspyleapparater; varmeelementer; 

varmeelementer for industriformål; varmepistoler.  
  Klasse 12   Aerodynamiske vinger for fly; apparater, maskiner og 

utstyr for luftfart; befordringsmidler for bruk på land, i 
luft, på vann eller på skinner; befordringsmidler til bruk 
på land, i luften eller i vannet; droner for levering; 
fallskjermer; fjernstyrte undervannsfartøy for inspeksjon 
under vann; fly; glidefly; gyrokoptere; gyrokoptre; 
helicam; helikoptre; kameradroner; karosserier; 
konstruksjonsdeler for fly; konstruksjonsdeler for 
helikoptre; konstruksjonsdeler for glidefly; 
konstruksjonsdeler for luftfartøy; landingsstell på fly; 
landingshjul på fly; luftfartøy; luftfartøyer; 
luftbefordringsmidler; luftputefartøy; luftputefartøyer; 
luftskip; militære droner; nummerplatefesteanordninger; 
nummerplateholdere; nummerplaterammer; 
oppblåsbare båter; pontonger; pongtonger; propellblad 
beskyttelsesinnretning er for fly; propeller for fly; 
propellfly; sivile droner; skrupropeller; utstyr for 
bevegelsesapparater på land, luft og vann; kjøretøyer; 
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; actionleketøy; aktivitetsleker 
for barn; byggesett [leketøy]; bærbare spill og leker 
med telekommunikasjonsfunksjoner; droner [leketøy]; 
elektriske actionleker; fiskeredskaper; fiskesneller; 
fiskesnører; flottører for fiske; gyroskoper og 
flystabilisatorerer for modellfly; kaleidoskop; lekefly; 
modellfly; modellleketøy; modellbyggesett; 
nappindikator [fiskeutstyr]; nappsensor [fiskeutstyr]; 
oppblåsbare fiskeflåter; oppblåsbare flytemadrasser; 
oppblåsbare leker; pil og bueleker; piler for bueskyting; 
pistoler [leketøy]; paintballgeværer [sportsutstyr]; 
patroner for paintball; sleder [sportsartikler]; 
styringsenheter for leker; såpebobler [lektøy]; teiner 
[fiskeutstyr]; underholdningsutstyr tilpasset for bruk 
med en ekstern skjerm eller monitor; utstyr for 
kommersielle spill tilpasset for bruk med en ekstern 
skjerm eller monitor; vannpistoler; vannfylte lekevåpen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308819 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915711 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RagnaRock Geo AS, Sem Sælands vei 5, 7034 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; softwareapplikasjoner; kunstig 
intelligens- og maskinlæringssoftware; vitenskapelige 
apparater og instrumenter. 

  Klasse 35   Databehandling- og datatanalysningstjenester; salg av 
dataprogramvare; innsamling og systematisering av 
informasjon til databaser; organisering av informasjon 
for bruk i databaser, nemlig tjenester for datastyrt 
databaseforvaltning; bedriftsrådgivningstjenester for 
olje-, geologi-, bygg- og energiindustrien relatert til 
etablering og forbedring av bedriftsfunksjoner, nemlig 
bedrifts- og prosjektstrategi, organisasjonsledelse, 
driftsledelse, driftsutvikling, teknologiforvaltning, 
fusjoner og overtakelser, og selskapsintegrering. 

  Klasse 42   Konsultasjonstjenester innen olje, gass, bygg- og 
anleggsbransjen, geologi og energiindustri; design og 
utvikling av datamaskiner, dataprogramvarer, 
dataprogrammer og dataplattformer; 
datamodelleringstjenester, nemlig datasimulering av 
boringsprosesser og utstyr, anlegg og innretninger til 
bruk innen olje-, gass- og geologiske undersøkelser og 
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olje- og gassproduksjon; vitenskapelige- og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; industrianalyse, tolkning og undersøkelse av 
geologisk data og forskningstjenester; forsknings- og 
utviklingstjenester innen olje-, gass-, geologi-, bygg- og 
anlegg, og energibransjen; ingeniørtjenester, 
konsultasjonstjenester og testtjenester i relasjon til 
utforskning og utvikling av geotermiske ressurser, 
forvaltning av vann og lagring og oppbevaring av 
karbondioksid; geologiske undersøkelser; geologiske 
grunnundersøkelser; rådgivning i forbindelse med 
geologiske undersøkelser; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308820 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915971 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Power International AS, Postboks 523, 1471 
LØRENSKOG, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Landbruksredskaper, andre enn manuelt håndverktøy; 
motorgressklippere; blendere, elektriske for 
husholdningsformål; elektriske døråpnere; elektriske 
kaffekverner; kjøkkenmaskiner (elektriske); 
luftkondisjoneringsapparater; oppvaskmaskiner for 
husholdningsformål; rengjøringsapparater med damp.  

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for vitenskap, forskning, 
navigasjon, geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, 
veiing, måling, detektering, testing, inspeksjon, 
livredning og undervisning samt audiovisuelle 
apparater og instrumenter; apparater og instrumenter 
for styring, fordeling, transformering, akkumulering, 
regulering eller kontrollering av distribusjonen eller 
bruken av elektrisitet; apparater og instrumenter for 
opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av 
lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater.  

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

  Klasse 14   Ur og kronometriske instrumenter.  
  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper.  
  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 

sportsartikler; juletrepynt.  
  Klasse 35   Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i 

klassene 7, 9, 11, 14, 21 og 28. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308821 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915963 
(220) Inndato: 2019.11.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RAMCO NORGE AS, Ulvenveien 102, 0581 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Kull. 
  Klasse 30   Ris; krydder; søtsaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308822 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 202002644 
(220) Inndato: 2020.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 WORKHAND AS, Tevlingveien 15, 1081 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 

TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vernehansker; personlig verneutstyr mot ulykker; 
vernebriller; hansker for beskyttelse mot ulykker; klær, 
fottøy og hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann. 

  Klasse 10   Vernehansker for medisinske formål; vernehansker for 
veterinæriske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308823 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915715 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STRAND TAXI SA, Postboks 64, 4124 TAU, 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; Forretningsadminstrasjon ved 
lisensiering av varer og tjenester for andre; 
Forretningsledelse for frilans tjenesteytere; 
Kommersielle formidlingstjenester; Rådgivning for 
forretningsledelse; Regnskapsførsel; 
Regnskapskontroll; Salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann]; Telefonsvartjenester for fraværende 
abonnenter; Utleie av reklameplass. 

  Klasse 39   Ambulansetransport; Befraktningsvirksomhet; 
Biltransport; Busstransport; Drosjetjenester; Frakt 
[varetransport]; Fremskaffelse av kjøreanvisninger for 
reiseformål; Godsbefraktning; Innpakking av varer; 
Kurértjenester [kurérpost eller varer]; Lagring av varer; 
Omvisningstjenester; Organisering av reiser; 
Passasjertransport; Plassreservering [transport]; 
Postombæring; Reisereservering; Sightseeing 
[turistbesøk]; Spedisjonstjenester; Transport; Transport 
av reisende; Transport med lastebiler; 
Transportinformasjon; Transportmeglingsvirksomhet; 
Transportreservering; Transporttjenster; Utbringelse av 
pakker; Utbringelse av varer; Utleie av biler; Utleie av 
busser; Varelagring; Vareombringelse; Verditransport; 
Verditransport [bevoktet]. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308824 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 202003280 
(220) Inndato: 2020.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HALLINGDAL TRE OG HAGE JUST, Heradvegen 549, 
3550 GOL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av dører og 

gjerder. 
  Klasse 44   Hage- og gressklippertjenester; stell av hage eller 

blomsterbed; trebeskjæring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308825 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201915712 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORSK REISELIV/NORWEGIAN TOURISM 
PARTNERS, Engebrets vei 3, 0275 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   Administrasjon av lojalitetsprogrammer inneholdende 

rabatter eller incentiver; administrasjon av prosjekter; 
administrativ behandling av innkjøpsordre; administrativ 
ordrebehandling; administrative tjenester; annonsering 
av forretningsnettsteder; arrangering av 
handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre; 
arrangering og ledelse av handelsmesser; arrangering 
og ledelse av handelsutstillinger; arrangering og 
ledelse av reklamearrangementer; bedriftsledelse; 
bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsundersøkelser; 
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formidling av annonse- og reklamemateriell; 
forretningsbistand; forretningsevaluering; 
forretningsinformasjon; fremskaffelse av kommersiell 
og forretnings kontaktinformasjon; gallupundersøkelse; 
informasjonstjenester vedrørende annonsering; innkjøp 
av varer og tjenester for andre virksomheter; 
innkjøpsagenttjenester; kommersiell ledelse; 
kommersiell lobbyvirksomhet; ledelse av 
forretningsprosjekter; ledelse av markedsstudier; 
markedsanalyse; markedsføring; Public relation [pr-
virksomhet]; reklameformidling. 

  Klasse 39   Bestilling av reiser via reisebyråer; bestilling og 
tilrettelegging av adgang til flyplasslounge; biltransport; 
busstransport; båttransport; båtutleie; 
charterflytjenester; eskortering av reisende; fly- og 
sjøtransport; flytjenester for transport av passasjerer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
transport; fremskaffelse av informasjon om reiser, via 
internett; fremskaffelse av transport- og 
reiseinformasjon; fremskaffelse av turistinformasjon; 
reiserådgivning; tilrettelegging av feriereiser; transport 
av passasjerer og varer. 

  Klasse 45   Lobbyvirksomhet, utenom for kommersielle formål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308826 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 202003284 
(220) Inndato: 2020.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SPARK FORMAT AS, Trelastgata 21, 0191 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Bøker; tegnesaker; tegneserier; klistremerkealbum; 
trykksaker; eventyrbøker for barn. 

  Klasse 18   Skolevesker; paraplyer; gåseler for barn. 
  Klasse 21   Kopper for barn; skåler; asjetter; tallerkener; 

matbokser; matbokser i japansk stil [jubako]; 
termosflasker; tomme drikkeflasker av aluminium. 

  Klasse 24   Barnehåndklær; barnetepper; soveposer for barn; 
senge- og bordtepper; sengetøy og dekketøy; pledd. 

  Klasse 25   Artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og 
smårollinger; klær for menn, damer og barn. 

  Klasse 28   Aktivitetsleker for barn; leketøy for småbarn; kostymer 
for dukker; lekedukker; tøydukker; teddybjørner. 

  Klasse 41   Fornøyelsespark- og temaparktjenester; produksjon 
av radio- og fjernsynsprogram; 
radioprogramproduksjon; produksjon og utleie av 
utdannings- og undervisningsmaterialer; 
underholdningsvirksomhet; filmproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308827 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201600656 
(220) Inndato: 2015.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2025.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nitro Circus IP Holdings LP, c/o Intertrust Corporate 
Services (Cayman) Limited,190 Elgin Avenue, 1-9005 
GEORGE TOWN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; dataspill programvare for video og dataspill; 
CDer med video- og dataspill; nedlastbart audiovisuelt 
medieinnhold; nedlastbare dataspill; nedlastbare 
levende bilder og TV-programmer; nedlastbare 
rignetoner for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; tomme UBS-minnepinner; videospill 
programvare; interaktiv multimedia 
dataspillprogrammer; dataprogramvare for 
mobiltelefoner, mobilenheter, håndholdte datamaskiner 
og nettbrett; forhåndsinnspilte DVD-er; 
forhåndsinnspilte lydopptak; forhåndsinnspilte filmer; 
forhåndsinnspilte CDer; forhåndsinnspilte TV-
programmer; nedlastbare bildefiler; nedlastbare 
podcastere; nedlastbare webcastere; nedlastbare MP3-
filer; MP3-opptak; hologrammer; holografiske 
apparater; holografiske filmer; holografiske bilder; 
digitalt lagret fotografier; apparater for bruk audio-
visuell kommunikasjon; interaktive dataprogramvarer; 
interaktiv dataoverføring apparat; interaktive terminaler; 
telekommunikasjonsapparater; datakommunikasjon 
apparater; høytalere; hodetelefoner; musematter; 
brilleetuier; brilleinnfatninger; solbriller; walkie-talkie; 
fotografisk utstyr, videokameraer og digitale kameraer; 
etuier og oppbevaringsesker for kamera og 
kamerastropper; mobiltelefoner- og 
datamaskinbeskyttere. 

  Klasse 16   Samlekort; sport samlekort; penner; blyanter; 
merkepennger; mapper; notatbøker; papir; 
papirdekorasjoner i papir; goodiebager av papir eller 
plastikk; papir servietter; dekaler og klistremerker; 
papirvarer; gratulasjonskort, plakater; kalendere; 
støtfanger klistremerker; bøker; blader; fargebøker. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
podcaster og webcaster; elektronisk overføring og 
streaming av video, lyd og digitalt medieinnhold via et 
globalt datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308828 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 202003027 
(220) Inndato: 2020.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

KT&G THIS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KT & G Corporation, 71, Beotkkot-gil,  Daedeok-gu, 
DAEJEON, Sør-Korea 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 34   Tobakk; sigaretter; sigarer; snustobakk; sigarettpapir; 
tobakkspiper; sigarettfiltre; sigarettetuier, ikke av edelt 
metall; tobakkspunger; sigarettennere, ikke av edelt 
metall; fyrstikker; piperensere; askebegre, ikke av edelt 
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metall, for røykere; sigarkniver. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308829 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201914253 
(220) Inndato: 2019.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jacob Holm & Sons AG, Picassoplatz 8, 4052 BASEL, 
Sveits 

(740) Fullmektig: 
 Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 

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

  Klasse 3   Våtservietter for spebarn; rensemasker; 
rensepreparater; kluter og våtservietter impregnert med 
et rengjørings-, støv- eller poleringspreparat; kluter 
impregnert med et vaskemiddel for rengjøring; 
kosmetikk; kosmetikkpakker for ansikt; 
hårfjerningsvoks; våtservietter for hårfjerning; strimler 
for hårfjerning; desinfiserende rengjøringsmidler for 
baderom; ansiktsmasker; ansiktservietter impregnert 
med kosmetikk; sminkefjerner; forhåndsfuktede eller 
impregnerte renseputer, papirlommetørkler eller 
våtservietter; våtservietter som eliminerer duft for bruk 
assosiert med jakt og friluftsliv; rengjøringsmidler for 
toalett. 

  Klasse 5   Desinfiserende våtservietter; antiseptiske 
våtservietter; impregnerte antiseptiske våtservietter; 
rengjøringskluter og våtservietter impregnert med 
desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; våtservietter; 
hygieniske preparater og artikler; hygieneprodukter for 
kvinner; engangsbleier; engangsbleier til babyer laget 
av ikke-vevde stoffer. 

  Klasse 10   Bioterapeutiske ansiktsmasker.  
  Klasse 16   Celluloseservietter; papirservietter; toalettpapir; 

papirlommetørkle; våtservietter engangs, ikke 
impregnert med kjemikalier eller forbindelser; 
våtservietter av papir; papirservietter for fjerning av 
sminke; ansiktsservietter; papirlommetørklær. 

  Klasse 21   Kluter og våtservietter for rengjøring; manuelle 
kosmetiske rengjøringsmidler, nemlig svamper; enheter 
for fjerning av sminke; kluter og våtservietter for 
rengjøring; dispensere for ansiktsservietter; 
bleiedispensere; artikler til rengjøringsformål. 

  Klasse 22   Vesker og sekker laget av tekstil for emballasje, 
lagring og transport; emballasjematerialer laget av ikke-
vevde stoffer, nemlig beskyttende emballasjestoffer og 
fôringer for beskyttelsesemballasjer for beskyttelse av 
varer mot riper og andre skader.  

  Klasse 24   Kluter av ikke-vevet tekstilmateriale for vasking av 
kroppen (annet enn til medisinsk bruk); kluter som 
brukes til innpakning av varer; bleieskiftekluter for 
spebarn; servietter av tøy; tekstil; husholdnings-
tekstilmaterialer av ikke-vevde tekstilmaterialer; 
våtservietter for fjerning av sminke (tekstil); manuelle 
kosmetiske rensemidler, det vil si ikke-vevde 
våtservietter av tekstil; servietter for å fjerne sminke; 
ikke-vevde stoffer, tekstiler, tekstilvarer og kluter; ikke-
vevde kometiske våtservietter av stoff (ikke av papir); 
ikke-vevde engangs våtservietter av tekstil, ikke 
impregnert med kjemikalier eller preparater; ikke-vevde 
våtservietter av tekstil, ikke impregnert med kjemikalier 
eller preparater; tekstiler og tekstilvarer, ikke inkludert i 
andre klasser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308830 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.26, US, 88/315,682 
(210) Søknadsnr.: 201911294 
(220) Inndato: 2019.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Gentex Corporation, 324 Main Street, PA18407 
SIMPSON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Hjelmtilbehør, nemlig beskyttende visirer og 
ansiktsskjold og -gitre, kjevebeskyttere, sidebeskyttere, 
hjelmtrekk, rammestykkekoblinger og festemekanismer 
(rail connectors), motvekter, og spenner, oppheng og 
retensjonsreimer og -bøyler, innlegg og adaptere for å 
feste tilbehør til hjelmen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308831 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201913224 
(220) Inndato: 2019.10.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Grep Grenland AS, Postboks 1704 Vestsida, 3998 
PORSGRUNN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for fysisk 
beskyttelse av eiendeler og mennesker; 
Rådgivningstjenester for personlig vekst og motivasjon; 
Online sosiale nettverksbyggingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308832 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201912942 
(220) Inndato: 2019.10.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 Løje, Arnesen & Meedom Advokatpartnerselskab, 

Postboks 812, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; fuktgivende preparater til huden; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; hudpleiepreparater, 
nemlig ikke-medisinske hudserum; 
hudrensepreparater; hudkremer; hudlotions; 
hudmasker; fuktgivende geler til huden; hudvann. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308833 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201914390 
(220) Inndato: 2019.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, 
Ringager 2 A, 2, 2605 BRØNDBY, Danmark 

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

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

  Klasse 30   Ikke-medisinske konfektyrer, konfektyrer av sukker, 
inkludert tyggegummi og ballongtyggegummi, søtsaker 
og gelé, myntedrops. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308834 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201914706 
(220) Inndato: 2019.11.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3 tr., 11442 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Ortopediske hjelpemidler og hjelpemidler for 
funksjonshemmede; fysioterapi og rahabilliteringsutstyr; 
ortopediske artikler; behandlings- og støtteanordninger 
tilpasset funksjonshemmede; klær, hodeplagg og 
fottøy, støtteapparater, til medisinske formål; 
spesialsenger for medisinske formål; møbler dannet for 
bruk i medisinske behandlinger; møbler for medisinske 
formål; utstyr for flytting av pasienter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308835 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.01, US, 88/410,994 
(210) Søknadsnr.: 201906950 
(220) Inndato: 2019.05.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyperform, Inc., 5440 Schenck Avenue, FL32955 
ROCKLEDGE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 27   Sklisikre, dempende og polstrende og dekorative 
gulvbelegg laget av etylen-vinylacetat (EVA)-skum 
brukt som mattedekking for utendørsutstyr og 
kjøretøyer, nemlig golfbiler, fritidskjøretøyer, 
campingvogner og bobiler, tilhengere (toy haulers), 
tilhengere for nyttelast, hestetilhengere, 
terrengkjøretøy, kjølere, jaktutstyr, jakttårn og –hytter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308836 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201914367 
(220) Inndato: 2019.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Athleta (ITM) Inc., 2 Folsom Street, CA94105 SAN 
FRANCISCO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker; pisk, seletøy og 
salmakervarer; ryggsekker, torgvesker, skipssekker, 
håndvesker, bleievesker, sykkelvesker, strandvesker, 
dokumentmapper, kredittkortholdere [lommebøker], 
nøkkelpunger, lommebøker, handlevesker; 
reisemapper [lærvarer], reisevesker, reisekister og 
kofferter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308837 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201914368 
(220) Inndato: 2019.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Athleta (ITM) Inc., 2 Folsom Street, CA94105 SAN 
FRANCISCO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; paraplyer, 
parasoller og spaserstokker; pisk, seletøy og 
salmakervarer; ryggsekker, torgvesker, skipssekker, 
håndvesker, bleievesker, sykkelvesker, strandvesker, 
dokumentmapper, kredittkortholdere [lommebøker], 
nøkkelpunger, lommebøker, handlevesker; 
reisemapper [lærvarer], reisevesker, reisekister og 
kofferter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308838 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201911326 
(220) Inndato: 2019.08.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ATTAIN INDAHL, Konglungveien 147, 1392 VETTRE, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308839 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201817256 
(220) Inndato: 2018.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2028.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

DATA IS JUST THE BEGINNING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Financial & Risk Organisation Limited, Five Canada 
Square, Canary Wharf, E145AQ LONDON, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar datasoftware og 
mobilapplikasjonssoftware som inneholder 
referanseinformasjon innen finans, investeringer, 
forretningsvirksomhet, nyheter;  dataprogrammer for 
tilgang til en rekke databaser innen området for 
forretningsvirksomhet;  kommunikasjonssoftware for å 
fasilitere overføring av elektroniske data ved å gi 
tilgang til databaser som gir informasjon om 
forretningsvirksomhet; dataprogrammer for bruk ved 
handel med aksjer og obligasjoner; datasoftware 
relatert til innsamling og distribusjon av data, finansielle 
utvekslinger, aksjehandel, børshandel og finansielle 
transaksjoner; software for ruting og utførelse av ordre 
for kjøp og salg av verdipapirer, for bruk av 
verdipapirmeglere og -forhandlere samt deres kunder; 
nedlastbart software som gir informasjon til bruk i 
forbindelse med kjenn-din-kunde due diligence, 
informasjon om overholdelse av regelverk innen 
finansielle tjenester, og bedriftsøkonomisk 
risikovurdering.  

  Klasse 35   Tilveiebringe tilpassede statistiske rapporter om 
demografiske data; bedriftsevalueringstjenester; 
forretningsinformasjonstjenester; kommersielle 
informasjonsbyråer; økonomiske prognosetjenester; 
forretningsundersøkelsestjenester; tilveiebringe 
statistisk informasjon; tilveiebringe informasjon i form 
av nyheter og kommentarer, analyser og rapporter om 
markedsresultat og prising av kommuneobligasjoner 
samt nyheter og analyser av kontanter i og 
regeloverholdelse (compliance) for  bedriftskassen, 
nyheter og analyser av fusjoner og oppkjøp, 
informasjon om eierskap av selskaper, informasjon om 
bedrifts- og finansledere, etterhandelsoperasjoner i 
form av handelsprosessering og -avregning, 
kontoføring og kontoavstemming i de globale 
verdipapirmarkedene.  

  Klasse 36   Tilveiebringe informasjon om temaet finansielle 
rådgivningstjenester; tilveiebringe assistanse til 
forskning om temaet finansielle rådgivningstjenester; 
tilveiebringe tilpassede statistiske rapporter om 
økonomiske data; finansiell analyse; finansiell 
rådgivning;  skattemessige vurderinger; prisnoteringer 
av børskurser; elektronisk overføring av midler; 
tilveiebringe finansiell informasjon om obligasjoner; 
obligasjonsgarantier, kommersielle salg, og valuta- og 
investeringsforvaltning; finansielle tjenester, nemlig 
tilveiebringe finansiell informasjon i form av 
markedshandel og noteringsinformasjon for 
verdipapirer;  støttetjenester for handelsvirksomhet 
innen finansielle verdipapirer, nemlig 
handelssammenligning, innsamling, behandling, 
tabulering, distribusjon, forhandling og utførelse; 
tilveiebringe verdipapirhandelsinformasjon, nemlig 
klassifisering av verdipapirer, meglere, forhandlere og 
utstedere; beregning, tilveiebringelse og oppdatering til 
fordel for andre av indekser og delindekser for 
finansielle verdipapirer;  automatiserte finansielle 
tjenester, nemlig online megling av verdipapirer via et 
globalt datanettverk;  tilveiebringe  online, elektroniske 
databaser med informasjon om verdipapirer via et 
globalt datanettverk;  tilveiebringe 
informasjonstjenester innen økonomisk, finansiell, 

monetær og børsinformasjon, 
valutahandelsinformasjon.  

  Klasse 42   Software som en tjeneste (SaaS) med software som 
gir finansiell informasjon i form av handel, finansielle 
utvekslinger, handelsoppgjør, informasjon om 
finansmarkeder, informasjon til bruk i varehandel og 
prognoser; ikke-nedlastbart software som inneholder 
finansiell informasjon samt databaser med offentlige 
registre for bruk i forbindelse med kjenn-din-kunde due 
diligence og bedriftsøkonomiske risikovurdering; ikke-
nedlastbart software som inneholder søke- og 
gjenfinningsfunksjoner for offentlig dokumenter som gir 
informasjon til bruk i forbindelse med kjenn-din-kunde 
due diligence; forskning og rådgivning innen 
etterretning og sikkerhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308840 
(151) Reg.dato.: 2020.03.12 
(210) Søknadsnr.: 201911805 
(220) Inndato: 2019.09.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NODEE BARCODE AS, Postboks 1617 Vika, 0119 
OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restaurantdrift, bardrift, servering av mat, servering av 
drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308841 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201908457 
(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: 

 Brødrene Aa AS, Hyen, 6829 HYEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 

eller i vannet; skip; båter; yathcer; ferger; hurtigbåter og 
– ferger av karbonfiber kompositt; skipsskrog; 
elektriske befordringsmidler til bruk i vannet, skip, 
båter, yathcer, ferger, hurtigbåter og -ferger av 
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karbonfiber kompositt. 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet av utstyr, 

installasjoner og deler på befordringsmidler og 
elektriske befordringsmidler til bruk i vannet, skip, 
båter, yachter, hurtigbåter og -ferger, skipsskrog; 
bygging, reparasjon og vedlikehold av 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
hurtigbåter og – ferger av karbonfiber kompositt, 
skipsskrog; elektriske befordringsmidler til bruk i 
vannet, skip, båter, yathcer, ferger, hurtigbåter og –
ferger av karbonfiber kompositt. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; ingeniør- og 
arkitekttjenester; design og utvikling av 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
hurtigbåter og – ferger av karbonfiber kompositt, 
skipsskrog, ladestasjoner; design og utvikling av 
elektriske befordringsmidler til bruk i vannet, skip, 
båter, yathcer, ferger, hurtigbåter og –ferger av 
karbonfiber kompositt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308842 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915979 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALGINOR ASA, Postboks 194, 5501 HAUGESUND, 
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 og dyr; biologiske 
preparater for medisinske formål; alginater for 
farmasøytiske formål; ernæringstilskudd for dyrefôr; 
dyrefôrtilsetninger for veterinære formål; bioaktive 
ingredienser for farmasøytiske produkter; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
mineralernæringstilsetninger; aminosyrepreparater for 
medisinske formål, aminosyrer for veterinære formål; 
biomedisinske preparater.  

  Klasse 29   Alginater for matlagingsformål; algeekstrakter for mat.  
  Klasse 42   Biomedisinske forskningstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308843 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201916028 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORLED AS, Postboks 839 Sentrum, 4004 
STAVANGER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; sjøtransport; tilveiebringelse av 
sjøtransport, utleie av fartøyer og motorbåter; lagrings- 
og leveringstjenester; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

  Klasse 42   Teknologiske tjenester. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308844 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915988 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALGINOR ASA, Postboks 194, 5501 HAUGESUND, 
Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Alginater for bruk i matindustri; alginater for industriell 
bruk; alginater for bruk i kjemikalier; alginater for bruk i 
biopolymer; gjødningsmidler; alger [gjødningsmidler]; 
biologiske preparater for bruk i industri og vitenskap; 
råstoffer fra makroalger. 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær 
bruk; kosttilskudd for mennesker og dyr; biologiske 
preparater for medisinske formål; alginater for 
farmasøytiske formål; ernæringstilskudd for dyrefôr; 
dyrefôrtilsetninger for veterinære formål; bioaktive 
ingredienser for farmasøytiske produkter; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
mineralernæringstilsetninger; aminosyrepreparater for 
medisinske formål; aminosyrer for veterinære formål; 
aminosyrer for medisinske formål; bark for farmasøytisk 
bruk; boreapulver for farmasøytisk bruk. 

  Klasse 7   Maskiner og apparater for innhøsting av makroalger 
og sjøgress; maskiner og apparater for innhøsting av 
marine vekster. 

  Klasse 12   Båter. 
  Klasse 29   Alginater for matlagingsformål; algeekstrakter for mat. 
  Klasse 40   Bearbeiding av marine råmaterialer for bruk i 

næringsmidler, farmasøytiske preparater og preparater 
for landbruksformål, gjødninsmidler, biopolymer og 
kjemikalier; raffinering av makroalger og sjøgress; 
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behandling av biofarmasøytiske materialer; behandling 
av avfallsmaterialer. 

  Klasse 42   Bioteknologisk forskning; forskning og utvikling av 
produkter; rådgivning innen vitenskapelig og industriell 
forskning; tekniske test- og kvalitetskontrolltjenester; 
design og utvikling av test- og analysemetoder; 
laboratorieforsknings- og analysetjenester; forskning 
innen miljøvern og miljøbeskyttelse. 

  Klasse 44   Akvakulturtjenester; innhøsting av makroalger og 
sjøgress. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308845 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915989 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALGINOR ASA, Postboks 194, 5501 HAUGESUND, 
Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner og apparater for innhøsting av makroalger; 
maskiner og apparater for innhøsting av marine 
vekster. 

  Klasse 12   Båter. 
  Klasse 40   Bearbeiding av marine råmaterialer for bruk i 

næringsmidler, farmasøytiske preparater og preparater 
for landbruksformål, gjødningsmidler, biopolymer og 
kjemikalier; raffinering av makroalger; behandling av 
biofarmasøytiske materialer; behandling av 
avfallsmaterialer. 

  Klasse 42   Design og utvikling av tekniske løsninger for bruk til 
innhøsting av makroalger. 

  Klasse 44   Akvakulturtjenester; innhøsting av makroalger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308846 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201908456 
(220) Inndato: 2019.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Brødrene Aa AS, Hyen, 6829 HYEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk i luften eller i vannet; skip; 

båter; yathcer; ferger; hurtigbåter og –ferger av 
karbonfiber kompositt; skipsskrog; elektriske 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
ferger, hurtigbåter og –ferger av karbonfiber kompositt. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet av utstyr, 
installasjoner og deler på befordringsmidler og 
elektriske befordringsmidler til bruk i vannet, skip, 
båter, yachter, hurtigbåter og -ferger, skipsskrog; 
bygging, reparasjon og vedlikehold av 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
hurtigbåter og –ferger av karbonfiber kompositt, 
skipsskrog; bygging, reparasjon og vedlikehold av 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
hurtigbåter og – ferger av karbonfiber kompositt, 

skipsskrog, elektriske befordringsmidler til bruk i 
vannet, skip, båter, yathcer, ferger, hurtigbåter og –
ferger av karbonfiber kompositt. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; ingeniør- og 
arkitekttjenester; design og utvikling av 
befordringsmidler til bruk i vannet, skip, båter, yathcer, 
hurtigbåter og –ferger av karbonfiber kompositt, 
skipsskrog, ladestasjoner; design og utvikling av 
elektriske befordringsmidler til bruk i vannet, skip, 
båter, yathcer, ferger, hurtigbåter og –ferger av 
karbonfiber kompositt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308847 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201912807 
(220) Inndato: 2019.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDKJØP AS, H0310, Beverveien 8, 0596 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd 
  Klasse 30   Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 

kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, 
bakverk, konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, 
sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, 
krydderier. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter, markedsundersøkelser; 
spredning av reklameannonser; utsendelse av 
reklamemateriell, vareprøver, flyveblader; rådgivning av 
reklame og om orginasjons- og forretningsledelse samt 
om forretningsprofilering; salg av varer, nemlig av 
parfymeprodukter, såper, kosmetiske preparater for 
hudpleie og hygiene, eteriske oljer, hårvann, vitaminer, 
mineraler og kosttilskudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308848 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002662 
(220) Inndato: 2020.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., Calle 
Guillermo González Camarena No. 800, Piso 4, 
Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
CP01210 MEXICO CITY, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308849 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201911563 
(220) Inndato: 2019.08.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Samuel Verma, Anton Tschudis vei 1 B, 0583 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Reisebager; reisevesker; skolevesker; strandvesker; 

håndvesker; kofferter; reisekofferter; trillebager; 
ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekker; 
rumpetasker; utstyrsbager; bagasjeartikler (luggage); 
nøkkeletuier; paraplyer; lommebøker.  

  Klasse 40   Omsying av klær; Impregnering av klær; Brannsikring 
av klær; Antikrøllbehandling av klær; Resirkulering av 
klær; Muggforebyggende behandling av klær; 
Behandling og bearbeiding av klær for 
resirkuleringsformål; Behandling eller bearbeiding av 
tøy, klær eller pels; Resirkulering av klær for å få 
materialer for produksjon av syntetiske fibre; 
Behandling eller bearbeiding av tøy, klær eller pels, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308850 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201912474 
(220) Inndato: 2019.09.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BREX ADVOKATFIRMA AS, Postboks 1635 Vika, 
0119 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Eiendomsmegling for kommersielle og private aktører. 
  Klasse 45   Advokattjenester, juridiske advokattjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308851 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201914982 
(220) Inndato: 2019.11.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AQUA MARITIME AS, Postboks 55, 6398 
TOMREFJORD, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Fisketellere; elektroniske apparater for håndtering av 
fisk; elektroniske apparater for beregninger knyttet til 
fisk; elektroniske måleapparater; lastkalkulatorer; 
dataprogram. 

  Klasse 37   Montering, igangsettelse, vedlikehold og reparasjon 
av de varer som er nevnt i klasse 9; reparasjon og 
vedlikehold av båter, samt av deler og tilbehør til disse; 
oppgradering, tilpasning, ombygging og vedlikehold av 
båter, samt av deler og tilbehør til disse; reparasjon og 
vedlikehold av spesialfartøy, samt av deler og tilbehør 
til disse; oppgradering, tilpasning, ombygging og 
vedlikehold av spesialfartøy, samt av deler og tilbehør 
til disse; overflatebehandling av utstyr; 
rørleggingstjenester; reparasjon og vedlikehold av 
elektronisk utstyr for havbruksnæringen. 

  Klasse 40   Produksjon av båter; nybygging av båter og 
spesialfartøy. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling 
av de varer som er nevnt i klasse 9; design av båter og 
spesialfartøy; elektroteknikktjenester; prosjektledelse 
(ingeniørtjenester); arealberegninger 
(ingeniørtjenester); innkjøpsassistanse 
(ingeniørtjenester). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308852 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201901124 
(220) Inndato: 2019.01.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.01.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Xperium AS, Karl Johans gate 8, 0160 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre 
digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare. 

  Klasse 14   Figurer av edelt metall; emblemer av edelmetall; 
halskjeder; jakkepins [smykker]; klokker; 
mansjettknapper; nøkkelringer av metall; pins 
[smykker] statuer av edelmetall; juvelervarer, smykker, 
edle stener; ur og kronometriske. 

  Klasse 16   Postkort; postkortbilder; blanke eller delvis trykte 
postkort; veikart; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; trykte publikasjoner; trykksaker, 
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og 
papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell 
(ikke apparater); plakater; bøker; geografiske kart; 
aviser; tidsskrifter; magasiner (tidsskrifter); nyhetsbrev.  

  Klasse 18   Bager og vesker; sekker; kofferter; kofferter; 
lommebøker; nøkkeletuier; ryggsekker. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 28   Spill og leketøy. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og 
utleie av filmverk; produksjon, presentasjon, 
distribusjon og utleie av lyd og videoopptak; 
underholdningsinformasjon; produksjon av 
underholdningsshow og interaktive programmer; 
produksjon og anskaffelse av underholdning, nyheter 

og informasjon via kommunikasjons- og 
computernettverk; underholdningspark- og 
opplevelsessentertjenester; utdannelse og 
underholdningstjenester utført i eller forbundet med 
opplevelsessenter og temaparker; live scene show; 
presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjoner; 
underholdningstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; dataprogrammering av videospill; 
design og modifisering av dataprogrammer, videospill, 
filmverk for andre; utviklingstjenester knyttet til filmverk; 
programmeringsutviklingstjenester for filmverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308853 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002611 
(220) Inndato: 2020.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TORGEIR ANDRE MARKHUS, VOLLAVEGEN 23 B, 
5261 INDRE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for styring, fordeling, 

transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
apparater og instrumenter for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data og bilder; fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; 
apparater for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
multifunksjonsdatatastaturer; 
interkommunikasjonsapparater; fotografiske og 
kinematografiske apparater og instrumenter; 
fotografiske apparater og instrumenter; vitenskapelige, 
nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, 
optiske, veings, målings, signaliserings, kontroll 
[inspeksjon], livrednings og undervisnings-apparater og 
instrumenter; nautiske apparater og instrumenter; 
geodetiske apparater og -instrumenter; optiske 
apparater og instrumenter; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd, bilder og data; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
vitenskapelige apparater og instrumenter; apparater for 
opptak, overføring og reproduksjon av lyd eller bilder; 
apparater for kringkasting, opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd, data eller bilder; apparater for 
opptak, overføring, behandling og reproduksjon av lyd, 
bilder eller data; digitale lagringsmedia; 
dataprogrammer, innspilte; apparater for opptak, 
lagring, overføring og reproduksjon av lyd og bilder; 
apparater og instrumenter for mikroskopi; apparater for 
opptak, overføring eller reproduksjon av bilder; 
apparater og instrumenter for astronomi; apparater og 
instrumenter for leding, veksling, omforming, 
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; 
apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av 
lyd; apparater for overføring og reproduksjon av lyd 
eller bilder; apparater for kringkasting, opptak, 
overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; 
dataprogrammer, nedlastbare; apparater for overføring 
av lyd eller bilder; apparater for reproduksjon av lyd 
eller bilder; apparater og instrumenter for kjemi; 
apparater for opptak, overføring, mottak, behandling 
eller reproduksjon av lyd, bilder og data; apparater for 
opptak av lyd og bilder; apparater for opptak av bilder; 
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mekanismer for myntstyrte apparater; apparater for 
opptak, overføring, forsterking og reproduksjon av lyd; 
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; apparater for opptak, overføring og playback 
av lyd og bilder; apparater for opptak, overføring eller 
reproduksjon av informasjon; nedlastbare 
dataprogrammer; apparater og instrumenter for 
overføring, mottak og lagring av lyd, bilder og data, 
både i digital og analog form; neseklyper for dykkere; 
elektriske apparater for opptak, overføring eller 
reproduksjon av lyd eller bilder; vesker tilpasset 
fotografiske apparater og instrumenter; apparater for 
opptak og reproduksjon av tale; vitenskapelige, optiske, 
målings, signaliserings og kontrollapparater og 
instrumenter; skjermsparersoftware, innspilte eller 
nedlastbare; apparater for opptak, forsterkning, 
gjengivelse og overføring av lyd; nedlastbare digitale 
bøker ; tomme digitale lydkassetter; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
apparater og instrumenter for ion skanning ion 
mikroskopi ; dataprogrammer for behandling av digitale 
musikkfiler; apparater og instrumenter for skanning 
probe mikroskopi (SPM); apparater og instrumenter for 
skanning ion konduktans mikroskopi (SICM); 
instrumenter for lydlokalisering; vitenskapelige 
apparater; instrumenter for kosmografi; audiovisuelle 
apparater for undervisning; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; kinematografiske maskiner og 
apparater; dataprogrammer for redigering av bilder, lyd 
og video; dataprogramvare for behandling av digitale 
bilder; mekanismer for jetongstyrte apparater; cDer, 
DVDer og andre digitale lagringsmedia; apparater for 
lydopptak; instrumenter og maskiner for materialtesting; 
apparater for input, output, overføring og lagring av 
data; tomme optiske plater; apparater for kontroll av 
statisk elektrisitet; telekommunikasjonsutstyr for bruk 
med digitale og analoge signaler; tomme plater for 
datamaskiner; innspilte dataspillprogrammer; 
dataprogrammer for fjerntilkobling til datamaskiner eller 
datanettverk; tomme disketter for datamaskiner; 
pusteapparater for undervannssvømming; innspilte 
dataspillprogramvare; apparater for lydgjengivelse; 
innspilte Cder; apparater for presisjonsmåling; 
instrumenter for å måle lengde; nedlastbare 
videoopptak; tomme harddisker for datamaskiner; 
apparater for behandling, overføring og lagring av 
databaseinformasjon; nedlastbare podkaster; 
datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
neseklyper for svømmere; membraner for 
vitenskapelige apparater; dataprogrammer for 
databehandling; digitale speilreflekskameraer; digitale 
tegnebrett; mikrometriske skruer for optiske 
instrumenter; dataprogrammer for tilkobling til eksterne 
datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer for 
fjernsøking for innhold på datamaskiner og 
datanettverk; dataprogramvare for å organisere og vise 
digitale bilder og fotografier; apparater for kutting av 
filmer; apparater for autentisering av pengesedler; 
apparater for verifisering av data på magnetisk 
krypterte kort; nedlastbare skrifttyper; apparater for 
omtapping av oksygen; dataprogrammer for 
dokumentbehandling; undervisningapparater og -
instrumenter; tomme kassetter for lagring av data; 
apparater for skifting av platespillerstifter; apparater for 
avmagnetisering av magnetbånd; apparater for visning 
av diapositiver; måleapparater og -instrumenter; 
telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; 
plateavspillingsapparater og -instrumenter; nedlastbare 
billedfiler; dataprogrammer og programvare; 
meteorologiske instrumenter; veieapparater og -
instrumenter; filmapparater og -instrumenter; innspilte 
videoplater og kassetter; digitale lydbåndspillere; 
nedlastbare dataspill; tomme videokassetter; 
nedlastbare musikkopptak; dataprogrammer for design 
av brukergrensesnitt; multimediaapparater og -
instrumenter; fjernkontrollapparater og -instrumenter; 
apparater for testing av bremser for kjøretøy; 
nedlastbare dataspillprogrammer; nedlastbare 
musikkfiler; digitale lydbåndopptakere; digitale 

lydavspillere; apparater for testing av girkasser for 
kjøretøy; dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling; digitale fotorammer; digitale 
eggeklokker; digitale tidsplanleggere; digitale telefoner; 
digitale sendere; digitale videospillere; fysikkapparater 
og -instrumenter; laboratorieapparater og -
instrumenter; radioapparater og -instrumenter; 
signaliseringsapparater og -instrumenter; nedlastbare 
videoopptak med musikk; tegneapparater og 
instrumenter tilpasset for bruk med datamaskiner; 
digitale skilt; digitale fargekopimaskiner; digitale 
fargeskrivere; digitale notatblokker; 
dataspillprogrammer, innspilte; digitale lydopptakere; 
digitale tavleinstrumenter; tomme lydkassetter; tomme 
lydbånd; tomme elektroniske databrikkekort [tomme 
smartkort]; dataprogrammer for bruk av Internett; 
nedlastbare filmer; nedlastbare telefonringetoner; 
dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler; 
apparater for overvåking og registrering av 
maskinytelse; apparater for sending av 
radioprogrammer og radiomeldinger; digitale 
telekommunikasjonsapparater; digitale 
gjennomkoblingsapparater; dataprogramvare for 
overføring av lyd- og videomeldinger; digitale 
mobiltelefoner; digitale platestasjoner; digitale 
miksebord; digitale projektorer; digitale 
signalprosessorer; digitale videokameraer; 
satellittmottaks- og overføringsapparater og -
instrumenter; tomme disketter; tomme magnetplater; 
tomme smartkort; digitale videoopptakere; digitale 
værstasjoner; digitale plottere; digitale 
reklameskjermer; tomme integrerte kretskort [tomme 
smartkort]; tomme magnetiske databærere; tomme 
DVDer; tomme CDer; tomme magnetbånd; tomme 
videobånd; telekommunikasjonsenheter og -apparater; 
apparater for behandling av elektroniske betalinger; 
kontrollapparater og -instrumenter [inspeksjon]; 
telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; apparater 
for å måle tykkelsen på lær; tomme CD-ROM-er for lyd- 
eller videoopptak; nedlastbare video- og lydfiler; 
dataprogrammer og dataprogramvare for elektronisk 
verdipapirhandel; applikasjoner, nedlastbare; 
heliografiske apparater; elektriske 
kommunikasjonsmaskiner og -instrumenter; tomme 
opptakbare DVDer; dataprogramvare som muliggjør 
overføring av bilder til mobiltelefoner; digitale cd-
spillere; tomme magnetbånd for lydbåndopptakere; 
nedlastbare ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; 
nedlastbare elektroniske bøker; nedlastbare 
elektroniske aviser; nedlastbare emotikon  for 
mobiltelefoner; dataprogrammer brukt for elektroniske 
kassaapparatsystemer; dataprogrammer som gir 
tilgang eller inngangskontroll; kassaapparater, 
regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
apparater og intrumenter for mottak og dekoding av 
satelllittkringkasting; nettfordelings- eller 
styringsmaskiner og -apparater; elektroniske apparater 
for trådløst mottak, lagring og overføring av data og 
meldinger; måle- og kontrollapparater og instrumenter; 
astrometriske måleapparater og -instrumenter; 
undervisnings- og opplæringsapparater og -
instrumenter; digitale termostater for klimakontroll; 
apparater og installasjoner for frembringelse av 
røntgenstråler, ikke for medisinsk bruk; tomme plater 
[LP/CD]; elektroniske navigasjons- og 
posisjoneringsapparater og instrumenter; 
parasittdrepende apparater, elektriske; radio- og TV-
apparater; fjernkontroller for TV-apparater; 
antirefleksfiltre for tv-apparater; elektriske og 
elektroniske kontrollapparater og instrumenter; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling 
brukt for mobiltelefoner; dataprogramvare for data- og 
dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering; kassaapparater; dataprogramvare for 
synkronisering av data mellom håndholdte eller 
bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; 
dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner; automatiske 



 registrerte varemerker 2020.03.23 - nr 13/20

19 
 

jordingssystemer og -apparater; kalkulatorer; 
dykkermasker; forhåndsinnspilte digitale lydkassetter; 
elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]; elektroniske 
noteark, nedlastbare; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler; armaturer for bruk i elektriske 
apparater; globalt posisjoneringssystem apparater 
[GPS-]; elektroniske apparater for identifikasjon av dyr; 
elektroniske apparater for fjernkontroll av signaler; 
øreplugger; dykkerdrakter; datamaskiner; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; dataperiferiutstyr og tilbehør; 
elektroniske navigasjons-, sporings,- og 
posisjoneringsapparater og instrumenter; 
dataprogramvare som forsterker de audiovisuelle 
egenskapene av multimediaapplikasjoner; 
dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av 
håndholdte datamaskiner; dataspillprogrammer som er 
nedlastbare via internett; drosselspoler for bruk i 
elektriske apparater; blekkpatroner, tomme, for 
dataskrivere; tonerkassetter, tomme, for 
fotokopimaskiner; tonerkassetter, tomme, for skrivere; 
dataprogramvare for å kontrollere lyd- og videoenheter; 
dokkingstasjoner for digitale musikkavspillere; 
kompaktdisketter, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; programmerbare digitale TV-opptakere; 
optiske visnings- og opptaksapparater; 
dataprogramvare som muliggjør søk etter data; 
fotoelektriske apparater og installasjoner for generering 
av solenergi; dataprogramvare som bistår 
datamaskiner i utrulling av parallelle applikasjoner og 
utføring av parallelle beregninger; optiske lykter; 
fotografiske eksponeringsmålere; fordelingspulter 
[elektrisitet]; fordelingsskap [elektrisitet]; tonerkassetter, 
tomme, for printere og fotokopieringsmaskiner; 
fotografiske negativer; undervisningsapparater; 
brannslukningsapparater; elektriske og elektroniske 
kontrollapparater for bruk med apparater eller 
installasjoner for oppvarming; elektroniske apparater 
for å teste steriliteten av medisinsk utstyr; fotoelektriske 
apparater for konvertering av solstråling til elektrisk 
strøm; elektriske og elektroniske kontrollapparater for 
bruk med apparater eller installasjoner for 
airconditionanlegg; elektroniske kassaapparater; 
kinematografiske kameraer; optiske databærere; 
elektroniske kalkulatorer; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare] fra databaser eller Internett; elektriske og 
elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater 
eller installasjoner for ventilasjon; elektroniske 
apparater for å teste steriliteten av farmasøytiske og 
injiserbare løsninger; databehandlingsapparater og 
datamaskiner; datamaskiner for bruk innen 
dataadministrasjon; optiske tegnlesere; optiske kabler; 
optiske platestasjoner; optiske mottakere; optiske 
halvlederforsterkere; optiske transceivere; optiske 
plater; optiske platelesere; optiske filtre; optiske 
frekvensmetrologiutstyr; optiske lukkere; styreballer 
[dataperiferiutstyr]; optiske prismer; optiske sikter; 
optiske speil; lyd- og bildeinnspillingsapparater; lyd- og 
videokassetter; kinematografiske filmer [eksponerte]; 
optiske linser; optiske glass; optiske reflektorer; optiske 
skannere; optiske sensorer; optiske sendere; elektrisk 
styrings-, testings- og overvåkingsapparater; 
elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra 
databaser eller Internett; lyd- og videoinnspillinger; lyd- 
og videomiksebord; optiske tegnlesingsapparater 
[OCR]; datamaskiner og brukerveiledninger i 
elektronisk format solgt som en enhet; 
ledningsklemmer [elektrisitet]; optiske plater med 
musikk; databrikkesett for bruk i overføring av data til 
og fra en sentralenhet (CPU); data-akselleratorkort; 
dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; reduksjonsapparater [elektrisitet]; 
dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; 
optiske glass for solbriller; dataprogramvare for laging 
og redigering av musikk og lyder; dataprogramvare for 
bruk i programmering av telefaksmaskiner; 
dataprogramvare for levering av trådløst innhold; 
bærbare datamaskiner; hukommelseslager for 
datamaskiner; grensesnitt for datamaskiner; innenheter 

for datamaskiner; grensesnittmoduler for datamaskiner; 
dataprogramvare for bruk innen telekommunikasjon for 
levering av elektroniske overføringer av dokumenter og 
telefakser; stasjonære datamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; platelager for datamaskiner; harddisker 
for datamaskiner; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsapparater, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser, datanettverk og 
Internett; dataprogramvare; strømkoblere [elektrisitet]; 
armatur [elektrisitet]; avgreiningsbokser [elektrisitet]; 
vipper [elektrisitet]; dataprogramvare for 
tekstbehandling; dataprogramvare for konvertering av 
dokumentbilder til elektroniske formater; 
dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater, 
inkludert modemer, som etablerer forbindelse til 
databaser, datanettverk, globale datanettverk og 
Internett; polklemmer [elektrisitet]; utvidelseskort for 
datamaskiner; dataprogramvare for overvåking av 
selvbetjente terminaler; dataprogramvare for 
administrasjon av lokalnett (LAN); dataprogramvare for 
databehandling; kontrolltavler [elektrisitet]; likerettere 
[elektrisitet]; isolatorer [for elektrisitet]; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogramvare 
lastet ned fra Internett; høyttalere for datamaskiner; 
styreplater for datamaskiner; parallellporter for 
datamaskiner; dataprogramvare for å automatisere 
datalagring; dataprogramvare for kryptering; 
dataprogramvare for bildebehandling; dataprogramvare 
for bruk ved opprettelse og design av nettsteder; 
bryterbokser [elektrisitet]; koblingsbokser [elektrisitet]; 
vikletråder [elektrisitet]; dataprogramvare, fastvare og 
maskinvare; dataprogramvare for datastøttet 
design/datastøttet produksjon [CAD/CAM]; optiske fibre 
[lysledende filamenter]; dataprogramvare for å opprette 
søkbare databaser; dataprogramvare for bruk ved 
tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareprodukter; dataprogramvare for 
opprettelse av brannmurer; dataprogramvare for 
trådløs nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for 
to- eller tredimensjonal simulering for bruk i design og 
utvikling av industriprodukter; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr som etablerer forbindelse til 
databaser og Internett; dataprogramvare og 
telekommunikasjonsutstyr, inkludert modemer, som 
etablerer forbindelse til databaser og Internett; 
dataprogramvare for GPS-systemer [Global Positioning 
Systems]; dataprogramvareutviklingsverktøy; luper 
[optiske]; kroppsbårne datamaskiner; tastaturer for 
datamaskiner; plateskiftere for datamaskiner; 
diskettstasjon [for datamaskiner]; faksmodemkort for 
datamaskiner; dataprogramvare for tilgang til 
informasjonskataloger som kan være lastet ned fra et 
globalt datanettverk; magnetiske og optiske 
databærere; prismer for vitenskapelige formål; glassrør 
for vitenskapelige formål; cD-platestasjoner for 
datamaskiner; platestasjoner og drivere for 
datamaskiner; hodetelefoner for bruk med 
datamaskiner; dokkingstasjoner for bærbare 
datamaskiner; solcellepaneler for produksjon av 
elektrisitet; magnetbåndstasjon [data]; 
polariseringsopprettholdende optiske fibre; ikke-lineære 
optiske fibre; filtre for optiske enheter; simulatorer for 
styring eller kontroll av kjøretøyer; periferiutstyr for 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; 
fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, 
elektrostatiske og termiske]; tynn klient datamaskiner; 
støvdeksel for datamaskiner, formet; elektroniske 
komponenter for datamaskiner; kjøleelementer for bruk 
i datamaskiner; bærevesker tilpasset for datamaskiner; 
operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner; forhåndsinnspilte databærere for bruk 
med datamaskiner; fotokameraer for umiddelbar 
produksjon av bilder; kunstige lemmer for medisinsk 
instruksjon [undervisningsapparater]; 
nedlastbareringetoner for mobiltelefoner; innvendige 
kjølevifter for datamaskiner [maskinvare]; 
kredittkortkodemaskiner [data periferiutstyr]; 
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programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; 
softwareutviklingsverktøy; datamaskinvare og 
programvare for levering av sikker fjerntilgang til data- 
og kommunikasjonsnettverk; fotoelektriske 
installasjoner for generering av elektrisitet 
[fotoelektriske kraftverk]; lydinnspillings- og 
reproduksjonsapparater; krypterte elektroniske 
databrikkekort for identifisering av visse brukere av 
datamaskiner og mobiltelefoner; programvare for 
opprettelse, forenkling og styring av ekstern tilgang til, 
og kommunikasjon med, lokale og globale nettverk; 
livredningsutstyr; fordelingsapparater for billetter; 
fordelingstransformatorer; elektrisitetsmålere; 
lydmiksere [lydapparater]; lydmålingsapparater; 
overførings- og mottaksapparater for telefaks; 
lydopptak med musikk; lydopptak; lydnivåmålere; 
lydinnspillingsutstyr; lydforsterkere; lydutstyr; lydkort; 
lydfilmfremvisere; lydbøker; lydgjengivelsesutstyr; 
lydkassetter; lydbåndopptakere; lydmiksere; lydarmer 
for platespillere; lydgrensesnitt; lydalarmer; lydfilmer; 
lydmiksebord; lydmottakere; lydkassetter med musikk; 
lydmiksere med integrerte forsterkere; lydopptakere; 
lydledninger; lydkretskort; lydtape; lydtrakter for 
høyttalere; lydplater [LP/CD]; kommunikasjonsservere 
[dataprogramvare]; interaktiv dataprogramvare; 
datalagringsapparater; datamaskinapparater; 
datamaskinvare og programvare for databasestyring; 
databehandlingsapparater og -innretninger; nedlastbar 
dataprogramvare; dataspillsoftware, nedlastbar; 
nedlastbar dataprogramvare for fjernovervåkning og 
analyse; datakort for lokalnett [LAN] for å koble 
bærbare dataenheter til datanettverk; datastativer som 
er spesialdesignet for å romme en datamaskin, skriver 
og utstyr; dataspillplatekassetter; datatastaturer; 
datamus; dataskjermrammer; datanettverksbroer; 
datanettverksbrytere; datakomprimeringsprogramvare; 
databrikker; datalagringsenheter; databrikkeinduktorer; 
datakomponenttesting- og kalibreringsutstyr; 
databehandlingprogrammer innregistrert på 
maskinlesbare databærere; datastyrte klokker med 
fingeravtrykkgjenkjenning; databerøringsskjermer; 
databehandlingssystemer; dataprosessorer; 
databuffere; datakabinett; databrikkesett; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; dataspillprogramvare som er nedlastbart 
via et globalt datanettverk og trådløse enheter; 
datamaskinvarer (hardware); dataoperativprogrammer; 
dataoperativsystemer; dataoperativprogramvare; 
dataterminaler; datasystemer; databrikkekort; 
datahansker; datafastvare; dataspilltape; 
datagrafikkprogrammer; datanettverksadaptere; 
datanettverksmaskinvare; datanettverksrutere; 
dataoperativsystemprogramvare; dataskjermfiltre; 
dataskjermer; datalogger; databehandlingprogrammer; 
datakortadaptere; databrikkekortlesere; 
datamaskinvare og programvare; datahovedkretskort 
og datterkort; datamaskinvare for 
nettverkstilgangsservere; datamaskinvare for 
telekommunikasjon; datadisketter; dataspillkassetter; 
dataspillplater; dataspillprogrammer; datanettverkshub; 
datanettverksservere; dataservere; 
datahjelpeprogrammer; databehandlingsutstyr; 
datakabler; datakort for lokalnett [LAN]; 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av lokalnett (LAN); datamaskinvare og 
programvare for oppsett og konfigurasjon av fjernnett 
(WAN); dataplugin-kort; datamaskinvare og fastvare; 
dataarbeidsstasjoner [maskinvare]; datanettverkshub, 
brytere og rutere; datakommunikasjonsprogramvare 
som lar kunder få tilgang til kontoopplysninger og utføre 
banktjenester; dataspillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; bærbare 
digitalelektroniske vekter; stativer for 
lydopptaksinstrumenter; elektriske styringsmekanismer 
for overrislingsanlegg; forhåndsinnspilte lydkassetter 
(ikke musikkbruk); forhåndsinnspilte lydkassetter; 
forhåndsinnspilte lydplater; forhåndsinnspilte lydtaper; 
forhåndsinnspilte lydkassetter med musikk; dVD-
opptakere; elektroniske databaser spilt inn på 

datamedia; dVD-spillere og -opptakere; kombinerte 
videospillere og -opptakere; anvisere for 
elektrisitetstap; elektroniske publikasjoner spilt inn på 
datamedia; forhåndsinnspilte magnetiske databærere; 
rensebånd for lydhoder; elektriske og elektroniske 
effektapparater for musikkinstrumenter; digital lydtape; 
myntinnkastmekanismer for fjernsynsapparater; 
mønstergjenkjennende systemer bestående av 
databrikker, datamaskinvare og programvare; 
oksygenpusteapparater, andre enn for kunstig 
åndedrett; lesere [databehandlingsutstyr]; 
maskinlesbare databærere; bufferminneenheter 
[datamaskinvare]; grensesnittkort for 
databehandlingsutstyr; programvare for datatelefoni; 
notisbok i form av datamaskin; minneenheter for bruk 
med databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; 
mus [databehandlingsutstyr]; trådløse 
dataperiferienheter; meldetrykker (datalogger); 
minnekort [datamaskinvare]; antirefleksfiltre for 
datamonitorer; monitorer [datamaskinvare]; skanner 
[databehandlingsutstyr]; nedlastbar 
dataspillprogramvare; beskyttelsesfilm for 
dataskjermer; nedlastbart datasikkerhetsprogramvare; 
serielle dataporter; mikrobrikker [datamaskinvare]; 
interaktive dataspillprogrammer; programvare for 
dataskjermsparing; skrivehoder for dataskrivere; 
koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; trådløs 
datamus; nedlastbar datagrafikk; mobile 
datamottakere; skjermkort for datamaskin; programvare 
for datatavler; magnetiske databærere, 
grammofonplater; magnetisk databærere, 
innspillingsplater; håndleddstøtter for bruk med 
datatastaturer; skrifttypefonter på magnetiske 
databærere; krypterte elektroniske databrikkekort; 
hyllestativer tilpasset for datamaskinvare; 
håndleddstøtte for brukere av datamus; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble 
datanettverksbrukere; høydemålingsinstrumenter; 
oppmålingsinstrumenter; 
motstandsmålingsinstrumenter; 
kommunikasjonsprogramvare for å tilkoble globale 
datanettverk; maskinlesbare databærere innspilt med 
programmer; magnetisk krypterte kort for databærere; 
virtuelt privat datanettverk [VPN] -
operativsystemprogramvare; navigasjonsinstrumenter; 
nivelleringsinstrumenter; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille dataspill; 
virtuelt privat datanettverk [VPN] -maskinvare; 
elektroniske databrikker for produksjon av integrerte 
kretser; måleinstrumenter; azimutinstrumenter; 
alarminstrumenter; strålingsmåleinstrumenter; 
programvare for å søke og hente informasjon på et 
datanettverk; kontrollinstrumenter for varmekjeler; 
forsterkere for musikkinstrumenter; joysticker for bruk 
med datamaskin, andre enn for videospill; tilkoblede 
armbånd [måleinstrumenter]; elektroniske 
navigasjonsinstrumenter; observasjonsinstrumenter; 
trykkmåleinstrumenter; måleinstrumenter for bredde og 
høyde; radioaktivitet måleinstrumenter; 
materialeprøvingsinstrumenter; e-handelprogramvare 
som lar brukere utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; 
forhåndsinnspilte DVDer; forhåndsinnspilte 
musikkvideoer; elektriske og elektroniske effektpedaler 
for musikkinstrumenter; gasometer [måleinstrumenter]; 
forhåndsinnspilte spillefilmer; forhåndsinnspilte 
musikkvideokassetter; forhåndsinnspilte videoplater; 
videoopptaksapparater; forhåndsinnspilte 
videokassetter (ikke musikkbruk); forhåndsinnspilte 
musikkassetter; forhåndsinnspilte musikk-CDer; 
forhåndsinnspilte videotaper med musikk; ringetoner, 
grafikk og musikk som er nedlastbar via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; forhåndsinnspilte CD-
ROM; forhåndsinnspilte CD-I-er [interaktiv CD]; 
forhåndsinnspilte Cder; forhåndsinnspilte filmer; 
hastighetsmålingsapparater; interaktive 
multimediadataprogrammer; forhåndsinnspilte 
videokassetter; forhåndsinnspilte videoer; 
forhåndsinnspilte videotaper; forhåndsinnspilte trening 



 registrerte varemerker 2020.03.23 - nr 13/20

21 
 

DVDer; signaloverføringsapparater; 
videooverføringsapparater; fartsmålingsapparater 
[fotografering]; forhåndsinnspilte fitness DVDer; 
forhåndsinnspilte videokassetter med tegnefilmer; 
forhåndsinnspilte videokassetter med musikk; 
pagineringsapparater; ozonapparater; 
fjernkontrollapparater; tidsregistreringsapparater; 
radioapparater; telefonsentralapparater; 
trykkregistreringsapparater; strålingsmåleapparater; 
videoavspillingsapparater; mobiltelefonapparater; 
avstandsmåleapparater; høyfrekvensapparater; 
lyskopieringsapparater; avbalanseringsapparater; 
radiotelefonapparater; lysbildeapparater; 
radiotelegrafiapparater; telefonapparater; 
fjernsynsapparater; telekommunikasjonsapparater; 
stereoskopiapparater; sjøsignaliseringsapparater; 
telegrafapparater; telefonsendeapparater; 
tekstbehandlingapparater; flammedeteksjonsapparater; 
trådløse telefoniapparater; radiomottaks- og 
sendeapparater; automatiske telegrafapparater; 
renseapparater for magnethoder; induksjonsapparater, 
elektriske; ringeklokker [varslingsapparater]; 
kontrollapparater, elektriske; måleapparater, elektriske; 
elektroniske kringkastingsapparater; stativer for 
fotografiapparater; kromatografiapparater til 
laboratoriebruk; navigasjonsapparater for kjøretøyer; 
analyseapparater for gass; filtre for fjernsynsapparater; 
elektroniske kretser og CD-ROM-plater spilt inn med 
automatiske programmer for elektroniske 
musikkinstrumenter; forstørrelsesapparater 
[fotografering]; brovekter [veieapparater]; 
difraksjonsapparater [mikroskopi]; 
fermentasjonsapparater [laboratorieutstyr]; trådløst 
telefonapparater; valutaautensitetsapparater og -utstyr; 
elektronisk overvåkingsapparater; analyseapparater for 
luft; undersøkelsesapparater for næringsmidler; 
surstoffapparater til undervannsbruk; objektiver for 
fotoapparater; elektrisk telekommunikasjonsapparater; 
undervisnings- og opplæringsapparater; fotostativer for 
fotografiapparater; tørkeapparater for fotografier; 
mikrofoner for telekommunikasjonsapparater; sikringer 
for telekommunikasjonapparater; 
gasskromatografiapparater for laboratoriebruk; pickup 
for telekommunikasjonsapparater; 
fjerntenningsapparater, elektriske; kronografer 
[tidsregisteringsapparater]; senderapparater 
[telekommunikasjon]; kodings- og dekodingsapparater; 
elektroniske telefonsentralapparater; elektroniske 
telekommunikasjonsapparater; radioaktivitet 
måleapparater; video multipleksingapparater; 
måleapparater for huder; radioapparater for kjøretøyer; 
kontrollapparater for frankering; indikatorlys for 
telekommunikasjonsapparater; renseapparater for 
magnetbånd; forbehandlingsapparater for 
kraftledninger; vakuumdestilleringsapparater for 
laboratoriebruk; omkoblere for 
telekommunikasjonapparater; operativdataprogrammer 
for nettverkstilgangsservere; trebente stativer for 
landmåleapparater; elektriske kondensatorer for 
telekommunikasjonapparater; røntgenapparater, ikke 
for medisinsk bruk; destillasjonsapparater for 
vitenskapelig bruk; elektroniske måleapparater for 
kraner; telekommunikasjonsapparater i form av 
smykker; elektriske transformatorer for 
telekommunikasjonsapparater; automatiske 
kromatografiapparater for laboratoriebruk; 
jernbanesignalapparater, lysende eller mekaniske; 
elektroforeseapparater, ikke for medisinske formål; 
senderapparater for elektroniske signaler; elektriske 
resistorer for telekommunikasjonapparater; 
diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; 
mobiltelefonapparater med innebygd telefakssystem; 
automatiske viderekoblingsapparater for 
telekommunikasjon; respirasjonsapparater [unntatt for 
kunstig åndedrett]; analyseapparater [unntatt for 
medisinsk bruk]; ioniseringsapparater [ikke for 
behandling av luft og vann]; spillkassetter for bruk med 
elektroniske spillapparater; loddeapparater og -
maskiner [dybde- og høydemåling]; automatiske 

ionbytte-kromatografiapparater for laboratoriebruk; 
testapparater for testing av trykte kretskort; optisk 
inspeksjonsapparater for industriell bruk; magnetisk 
resonanstomografiapparater [MR], ikke for medisinske 
formål; elektroniske testapparater for bruk innen 
telekommunikasjon; sensorer [måleapparater], andre 
enn for medisinsk bruk; programmer spilt inn på 
elektroniske kretser for underholdningsapparater med 
flytende krystallskjermer; lommekalkulatorer; 
elektroniske valutakalkulatorer; etuier for 
lommekalkulatorer; elektroniske bordkalkulatorer; 
elektroniske lommekalkulatorer; musikkvideoopptak; 
lukkemekanismer [fotografering]; videoopptak; 
musikkopptak; elektroniske låsemekanismer for safer; 
sensorer for tidsstyring; superdatamaskiner; 
navigasjonsdatamaskiner for biler; fiberoptiske 
koblinger; lommedatamaskiner for å gjøre notater; 
bokser tilpasset for lysbilder; elektriske installasjoner 
for fjernstyring av industrioperasjoner; lysbilder; ultralyd 
feildetektorer; fiberoptiske kabler; minidatamaskiner; 
superminidatamaskiner; magnetooptiske plater; 
beskyttende hylser for fiberoptiske kabler; kabler for 
elektrisk signaloverføring; kabler for optisk 
signaloverføring; kabler for elektrisk eller optisk 
signaloverføring; interaktive 
multimediadataspillprogrammer; 
multimediaakselleratorkort; multimediaprogramvare 
spilt inn på CD-ROM; interaktiv multimediaprogramvare 
for spilling; multimediaprojektorer; 
plasttestingsmaskiner; nåler for landmålingskompass; 
nettfordelingsbokser; elektriske kraftfordelingsblokker; 
lasermålingssystemer; videokassettopptakere; 
videoopptakere for biler; kassettopptakere; 
videoopptakere for automobiler; båndopptakere; 
elektroniske strømstyringsenheter; 
strømstyringsenheter; industriell 
prosesstyringsprogramvare; ultralyddetektorer; 
ultralydsensorer for bruk på kjøretøy; brannalarmer i 
form av juletrepynt; spillprogramvare for virtuell 
virkelighet; cd-spiller; dVD-spiller; nedlastbar interaktiv 
underholdningsprogramvare for å spille videospill; 
elektroniske komponenter for spillmaskiner; mP3-
spillere; elektronisk spillprogramvare for håndholdte 
elektroniske enheter; bærbare DVD-spillere; video cd-
spillere; kassett- og cd-spillere; elektronisk 
spillprogramvare for mobiltelefoner; elektronisk 
spillprogramvare; elektroniske spillprogrammer; 
bærbare CD-spillere; bærbare MP3-spillere; 
dokkingstasjoner for MP3-spillere; elektronisk 
spillprogramvare for trådløse enheter; elektroniske 
kretser og CD-ROMer spilt inn med programmer for 
håndholdte spillkonsoller med flytende krystallskjermer; 
minnekort for videospillmaskiner; 
videospillprogramvare; videospillprogrammer; 
konsumentvideospillprogrammer; platespillere; 
kassettspiller; kassettspillere for biler; rensekassetter 
for videospillere; safirstifter for platespillere; 
videoplatespillere; videokassettspillere; 
videospillkassetter; kassettspillere; videospillere; 
computer videospillprogramvare; audiokassettspillere 
for biler; videospillkassettbånd; videospillplater; 
interaktive videospillprogrammer; hastighetsregulatorer 
for platespillere; høyttalere for bærbare 
multimediespiller; videospillprogramvare og -manualer i 
elektronisk format solgt som en enhet; printerkabler; 
printere; blekkpatroner, tomme, for printere og 
forokopieringsmaskiner; 3D briller; høytrykksmålere; 
biometriske fingeravtrykkskannere; lufttrykkmålere for 
dekk; kortleserutstyr; telekommunikasjonsutstyr; 
telekommunikasjonsutstyr for bruk med mobile 
nettverk; kronografer for bruk som spesialisert 
tidtakingsutstyr; antenner for trådløst 
kommunikasjonsutstyr; personlig verneutstyr mot 
ulykker; elektriske og elektroniske musikkeffektutstyr; 
trafikklys [signalleringsutstyr]; videoutstyr; 
biloppsporingsutstyr; karaokeutstyr; 
personsøkingsutstyr; personelloppsporingsutstyr; 
elektronisk utstyr for å søke etter miner; fotografisk 
utstyr; utstyr for projisering av virtuelle tastaturer; 
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elektroniske ordbøker; automatiske sentralbord; 
lysende eller mekaniske signalanordninger; 
koblingsanordninger, elektriske; 
grunnbelastningsanordninger [for lysdimmere]; 
markeringsanordning for søm; katodeanordninger for 
rustbeskyttelse; personlige sikkerhetsalarmer; 
personlige digitalassistenter [PDAer]; personlige 
digitalassistenter [PDA-er]; klær for beskyttelse mot 
ulykker; klær for beskyttelse mot brann; hansker for 
beskyttelse mot ulykker; klær for beskyttelse mot 
kjemikalier og stråling; festesnor for sikkerhetsformål 
for beskyttelse mot fall; briller og masker for beskyttelse 
mot støv; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industriell bruk; isolerende klær for beskyttelse mot 
ulykker eller skade; klær og fottøy for beskyttelse mot 
ulykker, stråling og brann; varsellamper ved bilhavari, 
andre enn bildeler; elektriske installasjoner for å 
forhindre tyveri; elektroniske halsbånd for å trene dyr; 
reflekterende klær for å forhindre ulykker; 
beskyttelseshjelmer for sport; beskyttelsesnett mot 
ulykker; beskyttelsesbriller for sport; beskyttelsefilm for 
smarttelefoner; beskyttelsesmasker; 
beskyttelseshjelmer; beskyttelsesbriller; klær spesielt 
laget for bruk i laboratorier; batteriladere for 
mobiltelefon for bruk i biler; elektroniske vekter for 
personlig bruk; reflekterende artikler til bruk for 
forhindring av ulykker; glanseapparater for fotografier; 
brevvekter for kontorbruk. 

  Klasse 16   Skrivesaker; grafiske kunstreproduksjoner; grafiske 
trykk; grafisk setteskip; skrivepapirunderlag; 
skrivepapirholdere; kontorpapirmateriell; papirmatter for 
bleieskift; papirfiltre for kaffetraktere; papirlokk for 
beholdere; papirkniver [brevåpnere]; papirbånd, andre 
enn sytilbehør eller til hår; papirsløyfer, andre enn 
sytilbehør eller til hårdekorasjon; papirbånd eller kort 
for registrering av dataprogrammer for datamaskiner; 
papirkontormateriell; papirsnor; papirservietter for 
fjerning av sminke; papirmatter for hunde-/kattebur; 
papirdekorasjoner for kaker; papirruller for kalkulatorer; 
papirtape; papirsekker; papirpresser; papirsmekker; 
papiremblemer; papirfalsemaskiner for kontorbruk; 
papirmatingsmaskiner for kontorbruk; papirbokser for 
lagring av gratulasjonskort; papirkartonger for 
varelevering; papirservietter for rengjøring; 
papirvimpler; papirposer for dagligvarer; 
papirsmørbrødposer; papirposer for 
husholdningsformål; bruksveiledninger for 
synthesizere; bruksveiledninger for treningsapparater; 
bruksveiledninger for dataspill; papprygger for 
innbinding av bøker; pappkartonger for 
industriemballasje; pappemballasje; pappkartonger; 
pappmasje; pappkartonger for mat og drikke; 
pappesker i ferdig form; pappesker; 
bokbindingsapparater og -maskiner [kontorutstyr]; 
pappesker i sammenleggbar form; bokbindingsstoffer; 
engangsunderlag av papir eller cellulose for å gjøre 
valper stuerene; pappskilt; pappsjablonger; 
pappkartongmerkeetiketter; papphylster; 
innpakningsemballasje av regenerert cellulose; 
innpakningsmateriale av stivelse; 
bokbindingsmaterialer; trykte reklameskilt av papir eller 
kartong; dekorative laurbærkranser av papir for fester; 
emballasje laget av resirkulert papir; bokstaver og tall 
laget av papir; engangsunderlag av papir eller cellulose 
for bleieskift; allehelgensaften-godteposer av papir eller 
plast; møbelovertrekk av papir, ikke tilpassede; 
brevvesker laget av papir; bildepassepartout laget av 
papir; plakatholdere av papir eller kartong; skilttavler av 
papir eller kartong; gavebånd laget av papir; dekorative 
bordoppsatser av papir; flagg og vimpler av papir; 
beholdere laget av papir; reklameskilt av papir eller 
kartong; plakater laget av papir; hygieniske håndklær 
av papir; håndmalte vinetiketter av papir; 
lagerbeholdere laget av papir; figurer laget av papir; 
eggekartonger laget av papir; plakat av papir eller 
kartong; delvis behandlet papir; bindemidler for bøker 
og papir; parfymerte skuffeunderlag av papir; vimpler 
laget av papir; industrielle beholdere av papir; 
bærevesker laget av papir; smørbrødposer av papir 

eller plast; matposer av papir eller plast; festposer laget 
av papir; gaveposer av papir eller plast; bordservietter 
av papir for engangsbruk; godteposer av papir eller 
plast; papir laget fra morbærtre [kohzo-gami]; 
handleposer av papir eller plast; papirposer for bruk i 
sterilisering av medisinske instrumenter; papir for 
japanske innendørs skillevegger [fusuma-gami]; 
fraktetiketter av papir; linjert papir; rapportmapper av 
papir; hatteesker av papir; gavemerkelapper av papir; 
søppelsekker av papir; servietter av papir; 
dokumentomslag av papir; trekkspillmapper av papir; 
elektrostatisk papir; skuffeunderlag av papir; 
varmefølsomt papir; toalettskåldekker av papir; refill av 
papir; lysende papir; duker av papir; babysmekker av 
papir; kalenderklart papir; dryppfiller av papir; vokset 
papir; tallerkenbrikker av papir; bordservietter av papir; 
bordbrikker av papir; kakeformer av papir; skilttavler av 
papir; festdekorasjoner av papir; identitetsmerker av 
papir; gavebokser av papir; selvlysende papir; syntetisk 
papir; myntemballasje av papir; kalligrafisk papir; 
bagasjelapper av papir; merkelapper av papir ; 
ermsmekker av papir; bannere av papir; karaffelbrikker 
av papir; bagasjemerker (av papir); passepartout av 
papir; gatekjøkkenemballasje i papir; gjennomsiktig 
papir; håndklær av papir; kunstverk av papir; japansk 
papir; brikker av papir; gulpekluter av papir; bokser av 
papir; bagasjekvitteringslapper av papir; kaffefilter av 
papir; ansiktshåndklær av papir; kluter av papir; 
resirkulert papir; festpynt av papir; navneskilt av papir; 
etiketter av papir; ansiktsservietter av papir; 
lommetørkler av papir; hygienisk papir; flaggduk av 
papir; bordløpere av papir; handleposer av papir; 
fuktere for gummierte overflater [kontorrekvisita]; 
gaveposer av papir; pappkartong laget fra papir fra 
morbærtre [senkasi]; absorberende papir og cellulose 
for bruk ved matpakking; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita [utenom kontormøbler]; fargepanel 
[farget papp]; korrekturlakk for maskinskriving 
[kontorrekvisita]; jojoer for navneskilt [kontorrekvisita]; 
håndholdte etikettskrivere [kontorrekvisita]; papir for 
husholdning og industribruk; dekorative rosetter for 
innpakning; bildepassepartout laget av papp; trykk i 
form av fotografier; papir for radiogrammer; papir for 
undersøkelsesbenker; servietter av papir for kosmetisk 
bruk; papir for industriformål; papir med glimmer; papir 
av tre; papir til regnemaskin; papir for 
registreringsapparater; papir for tannlegebrett; papir for 
husholdningsformål; papir for elektrokardiografi; 
lærekort [undervisningsmateriell]; stiftemaskiner 
[kontorrekvisita]; posthylser av papp; stifter 
[kontorrekvisita]; arkiv [kontorrekvisita]; boblet plastark 
for emballasje og innpakking; gummierte bånd 
[papirvarer]; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; 
typehjul [kontorrekvisita]; oppslagstavler 
[kontorrekvisita]; brevkurver [kontorrekvisita]; glitter, 
kontorrekvisita; trykt undervisningsmateriell; 
hullmaskiner [kontorrekvisita]; magnettavler 
[kontorrekvisita]; dokumentholdere [kontorrekvisita]; 
klistremerker [kontorrekvisita]; penner [kontorrekvisita]; 
limt papp; hvit papp; stiv papp; gavebokser av papp; 
plastposer for innpakning; brevordner [kontorrekvisita]; 
bokomslag [kontorrekvisita]; navneskiltholdere 
[kontorrekvisita]; korktavler [kontorrekvisita]; papir; 
sublimerte trykksaker; papir for bruk i produksjon av 
kirurgiske innsnittsduker; navneskilt [kontorrekvisita]; 
gummifingerbøl [kontorrekvisita]; tråd for bokbinding; 
lerret for bokbinding; klebestrimler [bokbinding]; 
forsatspapir [bokbinding]; konvolutter [papirvarer]; 
transparenter [papirvarer]; modellervoks [unntatt for 
dental bruk]; sjablonger [papirvarer]; kartotekkort 
[papirvarer]; bladpapir [papirvarer]; papir for bruk i 
produksjon av tapet; papir for bruk i grafisk 
kunstindustri; papir for bruk i produksjon av teposer; 
stativer for skrivemateriell; korrekturlakk for klisjeer; 
kunngjøringskort [papirvarer]; papp, tomme; 
papirskjærere [kontorrekvisita]; papirkuttere 
[kontorrekvisita]; papirstativer [kontorrekvisita]; foto- 
eller kunstpassepartout av papir eller papp; polstret 
emballasje av papir eller papp; papp; papirposer for 
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emballering; søppelsekker av papir for 
husholdningsbruk; etiketter av papir eller papp; 
pregemaskiner for papir [kontorrekvisita]; 
fotopassepartout av papir eller papp; fyllmateriale av 
papir eller papp; flaskeomslag av papir eller papp; 
flaskehylster av papir eller papp; papir for å lage poser 
og sekker; esker av papir eller papp; gavebokser av 
papp eller papir; konvolutter av papir for emballering; 
tegnemateriell for tavler; trykksaker; poser til bruk i 
mikrobølgeovner; emballering av fryseposer i plast til 
mat for husholdningsbruk; poser for emballasje [av 
papir eller plast]; gluten [lim] for papirvarer eller 
husholdningsbruk; fotografier; undervisningsmateriell 
[unntatt apparater]; undervisningsmateriell av papir; 
papir for innpakning og emballasje; gummilim for 
papirvarer og husholdningsbruk; fiskelim for papirvarer 
eller husholdningsbruk; stivelsesklister for papirvarer og 
husholdningsbruk; klebebånd for papirvarer og 
husholdningsbruk; teip for papirvarer og 
husholdningsbruk; papir og papp; lim for papirvarer og 
husholdningsbruk; materialer til bokbinding; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; trykktyper, 
klisjeer; poser av papir for innpakning; kontorrekvisita, 
unntatt møbler; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; skrivemateriell og kontorrekvisita, 
unntatt møbler; plastark, folier og poser for innpakning 
og emballering; fukteapparater for kontor; 
forseglingsmaskiner for kontor; arkivmapper; arkivsider; 
kontormaskinbånd; kontormateriellporteføljer; 
kontorsettemaskiner; kontormateriellmapper; 
kontormateriell; kontormateriellbokser; 
kontormateriellesker; kontormaskiner for sjekkskriving 
og gravering; kontorbaneskiller; kontoretikettmaskiner; 
kontorbrevmaskiner; korreksjonsvæsker [kontorartikler]; 
holdere for kontormateriell; fingerhetter [kontorartikler]; 
forsterkede kontormateriellmerkelapper; kollatorer for 
kontorbruk; organisatorer for kontormaterielt bruk; 
dokumentlaminatorer for kontorbruk; 
spiralheftingsmaskiner for kontorbruk; 
skrivebordskabinetter for kontormateriell; 
brevinnsettingsmaskiner for kontorbruk; 
spiralheftingmaskiner for kontorbruk; hulleapparater 
[kontorartikler]; permer for kontorbruk; lim for 
kontorbruk; bånd for håndholdte etikettskrivere 
[kontorrekvisita]; korrekturbånd [kontorartikler]; 
makuleringsapparater for kontorbruk; 
frankeringsmaskiner for kontorbruk; 
perforeringsapparater for kontorbruk; pregeverktøy for 
kontorbruk; fargevalser for kontormaskiner; segl for 
kontorbruk; bærbare trykkesett [kontorgjenstander]; 
glitterlim for kontormaterielle formål; glitterpenner for 
kontormaterielle formål; limmaskiner for hjemme- eller 
kontorbruk; lamineringsmaskiner for hjemme- eller 
kontorbruk; selvklebende bokstaver og tall 
[kontormaterielt bruk]; selvklebende materialer for 
kontorbruk; limpenner for kontormaterielle formål; 
elastiske bånd for kontorbruk; klips for navneskilt 
[kontorrekvisita]; lim for kontormaterielle formål; 
plastlommer for kontormaterielt bruk; selvklebende 
tapedispensere for kontormaterielle eller 
husholdningsformål; pasta og andre bindemidler for 
kontormateriell eller husholdningsformål. 

  Klasse 28   Spillapparater; videospillapparater; videospillmaskiner 
for bruk med TV-apparater; spill og leker; gymnastikk- 
og sportsartikler; juletrepynt; sportsartikler; spill; 
bærbare spill og leker med 
telekommunikasjonsfunksjoner; leker; leker for katter; 
leker for kjæledyr; leker med ringer; spill og leketøy; 
juletrepynt, unntatt lys og konfektyrer; leker for bruk i 
barnesenger; bjeller [juletrepynt]; spill som kan styres; 
oppblåsbare leker; nett [sportsartikler]; knebeskyttere 
[sportsartikler]; jaktstativer [sportsartikler]; 
armbeskyttere [sportsartikler]; sjetonger for spill; 
terninger [for spill]; byggeklosser [leker]; 
videospillapparater for bruk med en ekstern skjerm eller 
monitor; baller for spill; trehjulsykler (leker); sendeplater 
[leker]; myke leker; snakkende leker; gummifigurer som 
leker; bøyelige leker; snurrebasser [leker]; snøglobus 

[leker]; gyngehester [leker]; balansebommer for 
gymnastikk; kuler for spill; sprett-opp leker; fjærballer 
[spill]; byttekort for spill; spillmaskiner for gambling; 
spillkort; portable spillmaskiner; håndholdte konsoller 
for å spille videospill; karuta spillkort [japanske 
spillkort]; elektroniske og elektromekaniske spillebord 
med videoutgang; styreenheter for spillkonsoller; 
stokkemaskiner for spillkort; elektroniske spillkonsoller 
tilpasset for bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
selskapsspill; brettspill; flipperspill; lekeklokkespill; 
trekkoppleker av metall; aktivitetsleker for barn; myke 
plysjleker; oppblåsbare rideleker; elektriske actionleker; 
selvgående trekkoppleker; joysticker for videospill; 
elektroniske dartspill; puslespill som kan styres; 
lekemunnspill; bordbasketballspill; skytespill; pumper 
som er spesielt tilpasset for bruk i ballspill; 
underholdningsspillmaskiner; videospillmaskiner; 
videospillkonsoller; frittstående videospillmaskiner; 
lekeplatespillere; spillutstyr tilpasset for bruk med en 
ekstern skjerm eller monitor; underholdningsutstyr 
tilpasset for bruk med tv-mottakere; sportsutstyr; 
trylleutstyr; kampsportstreningsutstyr; utstyr for 
kommersielle spill tilpasset for bruk med en ekstern 
skjerm eller monitor; juletrær av syntetiske materialer. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren; arrangering og ledelse av 
reklamearrangementer; arrangering og ledelse av 
auksjoner; forberedelse og ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende utplassering, 
rekruttering og administrasjon av personale; 
varemerkestrategitjenester; varemerketesting; 
varemerkerevalueringstjenester; 
varemerkeposisjonering; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; utvikling av varemerker; 
design av markedsføringsmateriale; fremskaffelse av 
forretningsinformasjon via en webside; administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; administrativ 
ordrebehandling; administrativ behandling av 
innkjøpsordre; rådgivning for forretningsledelse; 
rådgivning for bedriftsmarkedsføring; 
bedriftsrådgivning; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet; bedriftsledelsesrådgivning 
innen transport og leveringstjenester; 
bedriftsledelserådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bedriftsrådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bedriftsorganisasjons- og 
bedriftsledelserådgivning innen personalledelse; 
risikostyringsrådgivning for bedrifter; bedriftsrådgivning 
og -konsultasjon; bedriftsledelsesrådgivning via 
Internett; bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; 
markedsføringsrådgivning; bedriftsledelsesrådgivning; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsstrategi; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende regnskap; 
rådgivningstjenester vedrørende risikostyring for 
bedrifter; rådgivningstjenester for avisannonsering ; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; pr-
rådgivning; rådgivning og bistand for bedriftsledelse; 
rådgivning vedrørende skatteberegning; rådgivning 
vedrørende reklamestrategi; rådgivning vedrørende 
bedriftsoppkjøp; rådgivning vedrørende 
bedriftsorganisasjon; rådgivning innen markedsføring; 
promotering av varer og tjenester for andre; 
eksportfremmende tjenester; utarbeidelse av kontrakter 
for fremskaffelse av tjenester, for andre; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; market intelligence-tjenester; 
utsetting av tjenester [forretningsassistanse]; reklame- 
og salgsfremmende tjenester; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; reklametjenester, 
salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester 
vedrørende kjøretøyer; forretningsinformasjon og 
rådgivning for forbrukere i valg av produkter og 
tjenester; fremskaffelse av plass på nettsteder for 
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annonsering av varer og tjenester; promotering av 
varer og tjenester gjennom sponsing av 
idrettsarrangementer; forretningsadministrative 
tjenester for behandling av salg over Internett; skriving 
av CV for andre; datasøk i datafiler, for andre; 
forhandling av forretningskontrakter for andre; innlede 
telefonsamtaler for andre; tegning av teleabonnementer 
for andre; formidling av reklame  via Internett, for 
andre; utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av 
varer, for andre; administrasjon av lojalitetsprogrammer 
for forbrukere; salg (detaljhandel) av møbler; salg 
(detaljhandel) av mobiltelefoner; salg (engroshandel) 
av tobakk; salg (engroshandel) av matvarer; salg 
(engroshandel) av smykker; salg (detaljhandel) av 
smykker; salg (engroshandel) av 
navigasjonsinstrumenter; salg (detaljhandel) av fottøy; 
salg (detaljhandel) av kjøretøyer; salg (detaljhandel) av 
iskrem; salg (detaljhandel) av sportsartikler; salg 
(detaljhandel) av sjømat; salg (detaljhandel) av 
meieriprodukter; salg (engroshandel) av sportsartikler; 
salg (engroshandel) av bakevarer; salg (detaljhandel) 
av hodeplagg; salg (detaljhandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av sjokolade; salg (detaljhandel) av 
musikkinstrumenter; salg (engroshandel) av hodeplagg; 
salg (engroshandel) av sorbet; salg (engroshandel) av 
møbler; salg (detaljhandel) av te; salg (detaljhandel) av 
tobakk; salg (detaljhandel) av kaffe; salg (detaljhandel) 
av leker; salg (engroshandel) av garn; salg 
(engroshandel) av fottøy; salg (engroshandel) av leker; 
salg (engroshandel) av sjokolade; salg (engroshandel) 
av dataprogrammer; salg (engroshandel) av 
meieriprodukter; salg (engroshandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av matvarer; salg (detaljhandel) av garn; 
salg (detaljhandel) av sorbet; salg (detaljhandel) av 
navigasjonsinstrumenter; salg (detaljhandel) av 
dataprogrammer; salg (detaljhandel) av bakevarer; salg 
(engroshandel) av kjøretøyer; salg (engroshandel) av 
sjømat; salg (engroshandel) av kaffe; salg 
(engroshandel) av iskrem; salg (engroshandel) av ikke-
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av 
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av ikke-
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av bager, 
vesker og sekker; modelltjenester for reklame og salg; 
tilveiebringe informasjon om kommersielt salg; 
organisering, administrering og overvåkning av salg og 
salgsfremmende bonusprogrammer; fremskaffelse av 
kontrakter for andre vedrørende salg av varer; 
arkivering av dokumenter eller magnetbånd 
[kontortjenester]; utarbeidelse av kontrakter for kjøp og 
salg av varer og tjenester, for andre; kontortjenester; 
salgsfremmende tjenester; detaljhandelstjenester for 
kunstverk utført av kunstgallerier; 
detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og 
sanitære preparater og medisinsk utstyr; 
salgspromotering ved kassa, for andre; utleie av 
kontorutstyr i kontorfellesskap; utleie av salgstands; 
utleie av salgsautomater; organisering av 
motevisninger for salgsformål; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; online detaljhandelstjenester for 
nedlastbare ringetoner; planlegging av avtaler 
[kontortjenester]; markedsføring og salgsfremmende 
aktiviteter vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; online detaljhandelstjenester for 
nedlastbar og forhåndsinnspilt musikk og filmer; online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør; påminnelser av 
avtaler [kontortjenester]; utleie av kontormaskiner og 
apparater; auksjonssalg; engrossalgstjenester for 
farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og 
medisinsk utstyr. 

  Klasse 40   Fremkalling av fotografiske filmer og fremskaffelse av 
relatert informasjon; keramisk bearbeiding og 
fremskaffelse av relatert informasjon; behandling eller 
bearbeiding av tøy, klær eller pels; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med keramisk bearbeiding; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
bearbeiding av plastmaterialer; trykking av digitalt 

lagrede bilder og fotografier; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med bearbeiding av gummi; 
produksjon og bearbeiding av drivstoff og andre 
energikilder; utleie av maskiner og utstyr for 
bearbeiding av tekstiler; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisitet fra bølgeenergi; påføring på bestilling av 
optiske, transparente, solreflekterende og 
slitebestandige belegg på metalliske, organiske og 
mineralske substrater; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner og verktøy for 
bearbeiding av metaller; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner og utstyr for 
bearbeiding av næringsmidler eller drikkevarer; leie av 
oppvarmingsapparater; utleie av airconditionapparater; 
utleie av varmeapparater; utleie av kjøleapparater og -
anlegg; generering av solelektrisitet; filmbearbeiding og 
fotobehandling; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med trebearbeiding; elektro- og 
metallbelegg, metallbearbeiding og metallstøping, 
herding av metall og metallprodukter; utleie av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; behandling av 
drikkevann, bruksvann og spillvann; bearbeiding av 
biofarmasøytiske materialer for andre; bearbeiding av 
matvarer; bearbeiding av kjemikalier; bearbeiding av 
plastmaterialer; bearbeiding av naturgass; bearbeiding 
av gass; bearbeiding av fotofilmer; bearbeiding av 
gummi; bearbeiding av lysbilder og bilder; bearbeiding 
og omdanning av energi; bearbeiding av kjemikalier og 
petrokjemikalier; bearbeiding av metallflater med 
finsliping; bearbeiding av metallflater med 
presisjonsliping og finsliping; bearbeiding av fotofilmer 
og kinematografiske filmer; bearbeiding og resirkulering 
av avfall og søppel; bearbeiding og omdanning av 
mineralressurser og andre råmaterialer; bearbeiding av 
råmaterialer for produksjon av næringsmidler og 
drikkevarer; keramisk bearbeiding; bearbeiding av 
plastmaterialer og fremskaffelse av relatert informasjon; 
bearbeiding og sliping av diamanter og andre 
edelstener; høvling av materialer; saging av materialer; 
bearbeiding av metallflater ved hjelp av 
presisjonslipingsteknikker; bearbeiding av matvarer for 
bruk innen produksjon; kaffebrenning og -bearbeiding; 
bearbeiding av gummi og fremskaffelse av relatert 
informasjon; behandling og bearbeiding av 
plastmaterialer; bearbeiding av bambus, trebark, 
rotting, klatreplanter eller andre naturmaterialer; 
bearbeiding av optiske linser for å imøtekomme 
individuelle krav; behandling av biofarmasøytiske 
materialer; behandling av materialer med laserstråle; 
behandling og bearbeiding av papir; montering på 
bestilling av materialer; behandling og bearbeiding av 
klær for resirkuleringsformål; utleie av maskiner for 
bearbeiding av tobakk; behandling av materialer for 
produksjon av keramikk; behandling og bearbeiding av 
malm og malmkonsentrater; behandling av materialer 
ved hjelp av kjemikalier; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med behandling av materialer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
bearbeiding av kinematografiske filmer; resirkulering av 
klær for å få materialer for produksjon av syntetiske 
fibre; 3D printing på bestilling for andre; trykking; 
trykkstøping; fotosettingstjenester [trykk]; litografisk 
trykking; utleie av trykkeripresser og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; silketrykking; 
designtrykking for andre; dyptrykk; offsettrykking; 
digitaltrykk; boktrykk; digitaltrykk på bestilling av bøker 
og andre dokumenter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med fotogravyrtjenester; fremskaffelse av 
informasjon om vinproduksjon; utleie av maskiner og 
utstyr for kjemisk behandling; utleie av maskiner og 
utstyr for produksjon av glasstøy; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av trykkeripresser 
og -utstyr; utleie av maskiner og utstyr for kjemisk 
behandling, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
maskiner for bearbeiding av tobakk; utleie av utstyr for 
vann- og luftrensing; utleie av vannrenseutstyr; utleie 
av sveiseutstyr; tilveiebringelse av informasjon relatert 
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til utleie av søppelkomprimeringsmaskiner og -
apparater; utleie av generatorer, klimaanlegg og 
varmeelementer;  produksjon  på bestilling av 
kommunikasjonsutstyr for andre; informasjons- og 
rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering av 
avfall og søppel; utleie av maskiner og apparater for 
fremkalling, kopiering og forstørring av fotografier; 
utleie av elektriske sveisemaskiner; utleie av 
søppelknusingsmaskiner og -apparater; utleie av 
typografiske presser; utleie av kjøleelementer for 
industriformål; utleie av solcellepaneler; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med behandling eller 
bearbeiding av tøy, klær eller pels; utleie av vannfiltre; 
utleie av generatorer; utleie av strikkemaskiner; utleie 
av kraftgeneratorer; utleie av varmtvannsbeholdere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
fotokopieringstjenester; utleie av maskiner og utstyr for 
møllimpregnering av tekstiler; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med 
vannbehandlingstjenester; utleie av maskiner og utstyr 
for farging av tekstiler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner og apparater for 
produksjon av glasstøy; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner for produksjon av 
sko; tilveiebringelse av informasjon relatert til utleie av 
søppelknusemaskiner og -apparater; utleie av 
energigenererende utstyr; resirkulering av avfall og 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av maskiner og 
utstyr for produksjon av cellulose, papir eller 
papirarbeid; behandling eller bearbeiding av tøy, klær 
eller pels, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
symaskiner; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av klimaanlegg; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av strikkemaskiner; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
bokbindingmaskiner; kjernebrenselsopparbeiding og 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av maskiner og 
utstyr for kjemisk behandling; fremskaffelse av 
informasjon i relatert til skredderarbeid; utleie av 
vannrenseutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon; trykking av dekorative mønstre på 
gavepapir; trykking av fotografier fra digitale medier; 
behandling av papir; appretering av papir; kopiering av 
filmer og fotografier; filmfremkalling og reproduksjon av 
fotografier; bokbinding; trykketjenester for 
kontormateriell; trykking på bestilling av firmanavn og 
logoer på varer for salgs- og reklameformål, for andre. 

  Klasse 41   Utleie av innspilte databærere for 
underholdningsformål; utleie av innspilte magnetbånd 
for språkopplæring; nettbaserte digitale 
forlagstjenester; tilveiebringe online videoer, ikke 
nedlastbare; utleie av innspilte magnetiske videobånd 
for språkopplæring; fotografiske bibliotektjenester; 
utleie av utstyr, apparater og kulisser for teateroppsett 
eller tv-studioer; opplæring innen bruk av kirurgiske, 
medisinske, dentale og veterinæriske instrumenter og 
utstyr; tilveiebringe filmer, ikke nedlastbare, via video-
on-demandtjenester; lyd- og videoinnspillingstjenester; 
tilveiebringe tv-programmer, ikke nedlastbare, via 
video-on-demandtjenester; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare filmer og tv-programmer via betalingstv; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og tv-
programmer via en bestillingsprogramtjeneste; 
produksjon og presentasjon av lyd- og 
videoinnspillinger, samt stillbilder og bevegelige bilder; 
utleie av kinematografiske filmer; utgivelse av 
vitenskapelige fagtidsskrifter; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare filmer og tv-programmer via tv-kanaler med 
pay-per-view; utleie av lyd- og videoinnspillingsutstyr; 
utleietjenester for lyd- og videoutstyr; tilveiebringelse av 
lyd- eller videostudiotjenester; tilrettelegging og 
utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige 
konferanser; produksjon av lyd-, musikk- og 
videoinnspillinger; presentasjon og utleie av lyd- og 
bildeinnspillinger; redigering av trykksaker med bilder, 
utenom for reklameformål; produksjon av filmer, samt 

audiovisuelle programmer og tv-programmer; 
produksjon og distribusjon av lyd-, film- og 
videoinnspillinger; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, kongresser og vitenskapelige konferanser; 
tilrettelegging og utførelse av vitenskapelige 
konferanser og arbeidsgrupper [opplæring]; 
innspillingstjenester for lyd, film, video og tv; 
forlagstjenester innen digital video, lyd og 
multimediaunderholdning; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av seminarer, forelesningspresentasjoner 
og vitenskapelige konferanser for språkopplæring; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, 
vitenskapelige konferanser og seminarer; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
vitenskapelige konferanser; organisering og utførelse 
av konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og 
forelesninger; rådgivning i forbindelse med 
reservasjonstjenester innen idretts-, vitenskapelige og 
kulturarrangementer via kundesentre og 
kundetelefoner; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige 
konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser 
og forelesninger; lydinspillings- og 
produksjonstjenester; lydinnspillingstjenester; 
lydteknikertjenester for arrangementer; lydinnspillings- 
og videounderholdningstjenester; lydtekniske tjenester; 
databasert opplæring; opplæringstjenester innen 
dataprogramvareutvikling; utleie av lydopptak; 
produksjon av lydinnspillinger; utgivelse av lydbøker; 
utleie av lydinnspillinger og videoinnspillinger; utleie av 
lydutstyr; produksjon av lydunderholdning; utleie av 
filmer og lydinnspillinger; produksjon av radio- tv- og 
lydprogrammer; innspilling, produksjon og distribusjon 
av filmer, video- og lydinnspillinger, radio- og tv-
programmer; informasjon i forbindelse med nettbasert 
dataspillunderholdning fra en database eller et globalt 
kommunikasjonsnettverk; opplæring innen 
databehandling; spilltjenester fra datanettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; spilltjenester i form 
av kommunikasjon fra dataterminaler eller 
mobiltelefoner; utdanning og opplæring innen 
elektronisk databehandling; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon innen dataspillunderholdning; 
tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; 
nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk eller 
mobilnettverk; spilltjenester tilbudt online fra et 
datanettverk; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett, 
ikke nedlastbart; informasjon i forbindelse med 
underholdning og utdanning fra en database eller 
internett; nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk 
for underholdnings- og videregående utdanningsformål; 
informasjon i forbindelse med utdanning og 
underholdning, fra en database eller internett eller i 
form av tv- eller radioprogrammer; utleie av radioer og 
fjernsynsapparater; multimediautgivelser av trykksaker; 
utgivelse av multimediamateriale på internett; 
innspillingstudio- og filmstudiotjenester for produksjon 
av multimediapresentasjoner; tilveiebringelse av 
multimediabaserte underholdningsprogrammer via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
multimediautgivelser av bøker; multimediautgivelser av 
blader, tidsskrifter og aviser; utleie av leker; utleie av 
spill; spilltjenester fra kommunikasjonsnettverk; 
spillehalltjenester; nettbaserte spilltjenester; 
tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av 
spilleturneringer, fantasisportsligaer og spilleshow; 
tilveiebringelse av nettbasert underholdning i form av 
spilleshow; organisering av lotteri og andre 
spilleaktiviteter; tilveiebringelse av nettbasert 
underholdning i form av spilleturneringer; utleie av 
video-spillere; elektroniske spilltjenester i form av et 
globalt kommunikasjonsnettverk; elektroniske 
spilltjenester i form av internett eller andre globale 
kommunikasjonsnettverk; presentasjon av filmer, show, 
skuespill eller musikkforestillinger; innspillingsstudioer; 
innspillingstudio- og tv-studiotjenester; 
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musikkinnspillingstjenester; pengespillvirksomhet; 
produksjon av mastering-innspillinger; produksjon av 
innspillingsmastering; innspillingsmastering; sportslige 
og kulturelle aktiviteter; organisering og utførelse av 
kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; 
underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
utdannelsesvirksomhet; kulturelle-, opplærings- eller 
underholdningstjenester tilveiebrakt av kunstgallerier; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter; 
organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
organisering av kulturelle arrangement 
[impresariotjenester]; organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; booking av seter for 
kulturelle arrangementer; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle 
eller utdanningsformål; organisering av kongresser og 
konferanser for kulturelle og utdanningsformål; 
organisering av utstillinger, konvensjoner og 
konferanser for kulturelle og utdanningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur; tilrettelegging og 
utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle 
eller utdanningsformål; tilrettelegging av utstillinger, 
kongresser, seminarer og konferanser for kulturelle og 
underholdningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; presentasjon av arbeider med 
billedkunst og litteratur til offentligheten fo kulturelle 
eller utdanningsbaserte formål; tilrettelegging og 
utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], 
kongresser, akademiske seminarer, 
fjernundervisningskurs og utstillinger for kulturelle 
formål; underholdning og idrettsaktiviteter; organisering 
av idretts- og kulturaktiviteter; underholdning og 
kulturaktiviteter; kulturaktiviteter; idrettsaktiviteter; 
idretts- og kulturaktiviteter; utdannings- og 
underholdningsaktiviteter i forbindelse med cruise og 
turer; fremskaffelse av informasjon om utdanning, 
opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om utdanning, 
opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; 
utførelse av arrangementer innen underholdning, 
kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt 
underholdnings- og kulturaktiviteter; utleie av 
trykkpublikasjoner; utgivelse og redigering av 
trykksaker, bøker, aviser og tidsskrifter, utenom for 
reklameformål; utgivelse av trykksaker, også i 
elektronisk form, utenom for reklameformål; redigering 
og utgivelse av trykksaker og tekst, utenom 
reklametekster; elektronisk utgivelse av tekster og 
trykksaker, utenom reklametekster, på internett; 
fremskaffelse av informasjon innen musikk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
opplæring; produksjon, visning og utleie av filmer; utleie 
av snøbrettutstyr; utleie av videokameraer; informasjon 
vedrørende utdannelse; rekreasjonsinformasjon; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til kroppsøving 
via et nettsted; utleie av kinematografiske apparater; 
utleie av videokassetter og filmer; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til sport; 
underholdningsinformasjon; bokutleie; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av arbeidsgrupper 
[opplæring]; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av kongresser; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konferanser; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av konserter; tilveiebringelse av 
informasjon i forbindelse med fysisk trening via et 
nettsted; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt 
utvalg av emner på internett; informasjonstjenester for 
filmplaner; produksjon og utleie av filmer, videofilmer, 

radio- og tv-programmer; rådgivning innen utdanning, 
opplæring og videregående opplæring, samt 
underholdning via kundesentre og kundetelefoner; 
produksjon og utleie av utdannings- og 
undervisningsmaterialer; utdannings-, opplærings- og 
undervisningstjenester relatert til fabrikasjon og 
produksjon; utdannings- og undervisningstjenester 
relatert til musikk og dans; utdannings- og 
undervisningstjenester relatert til kunst og håndverk; 
tilrettelegging av filmarrangementer, direktesendte 
musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; informasjon i forbindelse med 
nettbasert underholdning og utdanning, eller via tv, 
bredbånd og trådløs kommunikasjon; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; filmfremvisning og 
utleie av filmer; fremskaffelse av 
underholdningsinformasjon via elektroniske midler; 
utdannings- og opplæringstjenester relatert til sport; 
utleie av innspilte magnetbånd; informasjon i 
forbindelse med utdanning og underholdning; utleie av 
aviser og tidsskrifter; utleie av tv-programmer; 
fremskaffelse av underholdningsinformasjon; utleie av 
DVD-plater; fremskaffelse av nyheter og informasjon 
om brytekamper via et globalt nettverk; fremskaffelse 
av utdanningsinformasjon; fremskaffelse av 
informasjon, kommentarer og artikler innen musikk via 
datanettverk; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med fysisk utdanning via et nettsted; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med underholdning, musikk, 
direktesendte forestillinger og 
underholdningsarrangementer; fremskaffelse av 
informasjon om underholdning og 
underholdningsarrangementer via nettverk og på 
internett; utleie av ski; utleie av trykksaker; utleie av 
kunst; utleie av tennisbaner; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med kontinuerlig utdanning 
via internett; utleie av sceneutstyr; arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; arrangering og ledelse 
av personlige utdanningsforum; tidtagning ved 
sportsbegivenheter; rådgivningstjenester i forbindelse 
med utdanning og opplæring av administrasjon og 
personale; forlagstjenester, utenom trykking; 
forlagstjenester; elektroniske forlagstjenester; 
musikkforlagstjenester; yrkesveiledning [opplærings- og 
utdanningsrådgivning]; rådgivningstjenester i 
forbindelse med opplæring; rådgivningstjenester i 
forbindelse med utdanning og opplæring; 
rådgivningstjenester for handelsutdannelse; rådgivning 
innen utdanning og underholdning via kundesentre og 
kundetelefoner; rådgivning i forbindelse med 
opplæring, videregående opplæring og utdanning; 
tilveiebringelse av fritidsfasiliteter og -tjenester; 
fremskaffelse av underholdningsinformasjon via tv-, 
bredbånd-, trådløse og nettbaserte tjenester; 
tilveiebringelse av fasiliteter for fysisk utdanning, spill 
og idrett; layouttjenester, andre enn for reklameformål; 
filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; analyse av 
utdanningspoeng og -data for andre; skriving av tekster 
[andre enn for reklameformål]; fysiske 
treningstjenester; organisering og tilrettelegging av 
musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre 
tekster, utenom reklametekster; faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; opplærings- og 
utdanningstjenester innen livscoaching; 
underholdningstjenester fra fritids- og 
fornøyelsesparker; lysteknikertjenester for 
arrangementer; underholdningstjenester for film, 
musikk, idrett, video og teater; utgivelse av 
forbrukermagasiner; utgivelse av trykksaker, utenom 
reklametekster, i elektronisk form; utleie av sportsutstyr 
[unntatt kjøretøyer]; utgivelse av trykksaker i elektronisk 
form på internett; utgivelse av trykksaker for 
underholdnings- og undervisningsformål; formidling av 
undervisningsmateriell; redigering av fotografier; 
utgivelse av trykksaker; billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; referansebibliotek med 
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litteratur- og dokumentarkiver. 
  Klasse 42   Kopiering av dataprogrammer; utleie av 

dataprogrammer; konvertering av bilder fra fysisk til 
elektronisk media; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for produksjon, innspilling pg behandling 
av digitale og analoge signaler; skriving av 
dataprogrammer; kompilering av dataprogrammer; 
installasjon av dataprogrammer; testing av 
dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; 
design av maskiner, utstyr og instrumenter; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; utarbeidelse av dataprogrammer; 
opprettelse av dataprogrammer; vedlikehold av 
dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; design 
og utvikling av digitale lyd- og bildebærere; skanning av 
bilder [konvertering fra fysisk til elektronisk media]; 
design og utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr og 
-instrumenter; utvikling av dataprogrammer og 
dataspillprogramvare; vedlikehold av dataprogrammer 
og software; implementering av dataprogrammer i 
nettverk; tilveiebringelse av dataprogrammer i 
datanettverk; konvertering av dataprogrammer og data, 
andre enn fysisk konvertering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med dataprogrammer; 
digitalisering av lyd og bilder; opprettelse og utvikling 
av dataprogrammer for databehandling; forskning innen 
dataprogrammer og programvare; design og utvikling 
av dataprogramvare for import og styring av data; 
programmering av programvare for import og styring av 
data; forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogrammer og programvare; gjenoppretting av 
data fra datamaskiner; vitenskapelige 
laboratorietjenester; utleie av programvare for import 
og styring av data; programmering av dataprogramvare 
for avlesing, overføring og organisering av data; 
vitenskapelige undersøkelser; design og utvikling av 
data og programmer for datamaskiner; design og 
utvikling av dataprogramvare for avlesing, overføring 
og organisering av data; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester; hosting av minneplass på internett for lagring 
av digitale fotografier; tilveiebringelse av 
dataprogrammer designet etter spesifikasjoner fra 
andre; utleie av datamaskiner og dataprogramvare; 
design og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; bestilt skriving av 
dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse 
av nettsider på internett; dataprogrammeringstjenester 
for forretningsanalyse og -rapportering; 
dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for import og styring av data; 
design av datamaskiner; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; dataprogrammeringstjenester 
for elektronisk datasikkerhet; dataprogrammering for 
energiindustrien; utvikling av dataprogramvare for 
logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-
forretningsportaler; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med målings- og reguleringsteknologi; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design; dataprogrammering for 
databehandling og kommunikasjonssystemer; 
dataprogrammering for databehandling; 
dataprogrammeringstjenester for datalagring; 
vitenskapelige tjenester innen forskning, testing og 
analyser; vitenskapelige og teknologiske tjenester og 
forskning og relatert utvikling; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbare 
programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et 
nettsted; utleie av datamaskiner; programmering for 
datamaskiner; vitenskapelige tjenester i forbindelse 
med isolering og dyrking av menneskevev og celler; 
klargjøring av vitenskapelige rapporter; utleie av 
datamaskiner og datautstyr; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
dertil; design og utvikling av dataprogramvare for 
logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-
forretningsportaler; utleie av datamaskiner for 
databehandling; programmering av dataprogramvare 
for evaluering og beregning av data; design og utvikling 

av datamaskiner og programvare; fremskaffelse av 
teknisk informasjon om datamaskiner, 
dataprogramvare og datanettverk; design og utvikling 
av dataprogramvare for evaluering og beregning av 
data; rådgivning ved design og utvikling av 
datamaskiner; fremskaffelse av teknisk informasjon i 
forbindelse med datamaskiner; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med solceller og 
generering av elektrisitet; softwareutvikling innen 
rammeverket av softwareutgivelse; elektroniske 
tjenester for sikkerhetskopiering av data; 
softwaretjenester [saas]; design og utvikling av 
programvare for kontroll, regulering og overvåking av 
solenergisystemer; rådgivning i forbindelse med 
gjenoppretting av data; komprimering av data for 
elektronisk lagring; design og utvikling av programvare 
og maskinvare for lyd- og videooperatører; hosting av 
datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; 
tilveiebringelse av søkemotorer for å få data via 
kommunikasjonsnettverk; 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; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for konvertering av data- 
og multimediainnhold fra og til ulike protokoller; 
elektronisk overvåkning av personlig data for å 
oppdage identitetstyveri via internett; utleie av 
dataprogramvare for finansstyring; testing av 
dataprogramvare; oppgradering av dataprogramvare; 
utleie av dataprogramvare og programmer; forskning 
innen dataprogramvare; oppgradering og vedlikehold 
av dataprogramvare; teknisk støtte for 
dataprogramvare; hosting av dataprogramvare for 
andre; utvikling av dataprogramvare; design, utvikling 
og programmering av dataprogramvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for tekstbehandling; 
forsknings- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; individuell tilpasning av 
dataprogramvare; skriving og oppdatering av 
dataprogramvare; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; vedlikehold og reparasjon av 
dataprogramvare; oppdatering og vedlikehold av 
dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare i 
forbindelse med datasikkerhet og forebygging av 
datarisikoer; utvikling av dataprogramvare for bruk med 
datastyrte koblingssystemer; design, utvikling, 
installering og vedlikehold av dataprogramvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
utleie av dataprogramvare; duplisering av 
dataprogramvare; skriving av dataprogramvare; 
konfigurasjon av dataprogramvare; reparasjon av 
dataprogramvare; design, programmering og 
vedlikehold av dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; design av 
dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og 
datasystemer; design og utvikling av dataprogramvare 
for logistikk; design og utvikling av dataprogramvare for 
prosesskontroll; forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for databehandling; 
utvikling av dataprogramvare for opprettelse av 
elektroniske tv-guider; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for prosesskontroll; 
utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling 
og oppdatering av dataprogramvare; design og 
oppdatering av dataprogramvare; design og skriving av 
dataprogramvare; utleie og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse 
med dataprogramvare; design, installering, oppdatering 
og vedlikehold av dataprogramvare; design, 
vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; 
forskning, utvikling, design og oppgradering av 
dataprogramvare; utvikling av dataprogramvare for 
bruk med programmerbare styreenheter; vedlikehold av 
dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og 
forebygging av datarisikoer; forsyning/fremskaffelse av 
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dataprogramvare via et globalt nettverk.; design, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; 
installasjon, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
opprettelse, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med 
oppdatering av dataprogramvare; utleie av 
dataprogramvare i forbindelse med reise; 
programmering av dataprogramvare for elektroniske 
ordbøker og databaser for språkoversettelser; design, 
utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
og prosesskontroll; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling; 
teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; design, vedlikehold, 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; 
installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
språkoversettelser; datatjenester i forbindelse med 
elektronisk datalagring; dataprosjektledelse innen 
elektronisk databehandling [EDB]; fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av 
dataprogramvare, systemer og nettverk; rådgivnings- 
og informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogrammering; rådgivning i forbindelse med 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
anvendelse og bruk av dataprogramvare; design og 
utvikling av dataprogramvare for bruk med medisinsk 
teknikk; datakrypteringstjenester; dataminering; 
rådgivning innen dataprogramvaredesign; 
datakryptering og dekoding; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, 
oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; 
rådgivning i forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvare og maskinvarebasert arkitektur; 
utvikling av dataprogramvareløsninger; diagnose av 
dataprogramvareproblemer; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; 
fremskaffelse av informasjon innen 
dataprogramvaredesign; datastyrte designtjenester; 
datamaskinvare- og programvaredesign; 
datasystemintegrering; dataomflyttingstjenester; 
datastyrte industrielle analysetjenester; datastyrte 
testtjenester; rådgivning innen dataprogrammering; 
datastyrte forskningsanalysetjenester; datastyrte 
forskningstjenester; databasedesign og -utvikling; 
datastyrt grafisk design; datateknikk; datastyrte 
forskningstjenester innen testing og analyse; rådgivning 
i forbindelse med design og utvikling av 
dataprogramvareprogrammer; datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for 
applikasjoner innen kringkastingsovervåking; 
datasystembasert design og analyse; 
datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig 
nettverkstilgang; datastyrte industrielle tjenester innen 
design, forskning, testing og analyse; design og 
utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; 
fremskaffelse av informasjon innen 
dataprogramvareutvikling; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med dataprogrammering; utleie av 
computer software; installasjon av datasoftware; 
tekniske designtjenester i forbindelse med 
elektrisitetsverk; oppdatering av datasoftware; 
programmering av programvare for databasestyring; 
utleie av programvare for databasestyring; design og 
utvikling av programvare for databasestyring; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-

nedlastbar programvare for databasestyring; utleie av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
utvikling av datamaskinvare for dataspill; utleie av 
datamaskinvare og eksterne dataenheter; 
programmering av systemprogramvare for datanettverk 
og dataservere; design og utvikling av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design av datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; design og utvikling av datamaskinvare, 
programvare og databaser; overvåkning av 
datasystemer for å oppdage uberettiget tilgang eller 
datainnbrudd; teknisk rådgivning i forbindelse med 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for 
datanettverk og dataservere; forskning innen 
datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett; 
installasjon av databaseprogramvare; programmering 
av databehandlingsprogrammer; utleie av 
databaseprogramvare; utvikling av 
dataoverføringssystemer; sikkerhetstjenester angående 
datavirus; rådgivning innen datasystemintegrering; 
design og utvikling av dataspillprogramvare; utvikling 
av systemer for databehandling; utvikling av 
programmer for databehandling; rådgivning i 
forbindelse med databaseprogrammer; opprettelse av 
programmer for databehandling; utvikling av 
dataplattformer; design av datamaskinvare; utvikling av 
datalagringssystemer; utleie av 
databehandlingsprogrammer; elektronisk datalagring; 
hosting av databaser; testing av datamaskinvare; 
programmering av dataanimasjoner; testing av 
dataanlegg; oppdatering av databaseprogramvare; 
analysering av datasystemer; fjernovervåkning av 
datasystemer; vedlikehold av databaseprogramvare; 
design av databaser; utleie av datamaskinvare; skriving 
av databehandlingsprogrammer; installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av databaseprogramvare; 
programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [EDB]; overvåkning av 
datasystemer for å oppdage sammenbrudd; design og 
utvikling av datamaskinvare for industrinæringen; 
design og utvikling av dataskjermsystemer; design av 
eksterne dataenheter; rådgivning innen 
datasystemanalyse; design og utvikling av 
datamaskinvare; forskning innen 
databehandlingsteknologi; programvaretekniske 
tjenester for databehandlingsprogrammer; 
rådgivningstjenester innen datateknologi; testing av 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr; rådgivning innen 
datasikkerhet; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; forskning innen 
datamaskinvare; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
datalagringssystemer; utvikling og vedlikehold av 
databaseprogramvare; utleie av datamaskinvare og 
programvare; diagnose av datamaskinvareproblemer 
gjennom bruk av programvare; design av 
datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse 
og -rapportering; design og utvikling av 
datamaskinvarebasert arkitektur; administrasjon av 
brukerrettigheter innen datanettverk; design og utvikling 
av eksterne dataenheter; design og utvikling av 
elektronisk databaseprogramvare; design av 
spesialtilpasset datamaskinvare og programvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
datasystemintegrering; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare; 
design og utvikling av elektroniske databaser; utvikling, 
programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; forskning innen 
datamaskinvare og programvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramdesign; profesjonell rådgivning i 
forbindelse med datasikkerhet; forskning i forbindelse 
med utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av 
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elektroniske datasikkerhetssystemer; utleie og 
oppdatering av programvare for databehandling; 
konfigurasjon av datanettverk ved hjelp av 
programvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
programvare for datasystemer; rådgivning innen 
nettskybaserte datanettverk og applikasjoner; 
konfigurasjon av datamaskinvare ved hjelp av 
programvare; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med datamaskinvare og programvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
eksterne dataenheter; vitenskapelig forskning utført ved 
hjelp av databaser og internett; rådgivningstjenester i 
forbindelse med design, utvikling og bruk av 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
dataspillprogramvare og kunstig virkelighet-
programvare; testtjenester for datamaskinvare og 
programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; design og utvikling av 
elektroniske ordbøker for språkoversettelser og 
databaser; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare for industriell anvendelse; design og 
utvikling av systemprogramvare for tilgang og bruk av 
et nettskybasert datanettverk; hosting av multimedia og 
interaktive applikasjoner; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for bruk innen 
medisin; fremskaffelse av informasjon om design og 
utvikling av datamaskinvare og programvare; utleie av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon om design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare; fremskaffelse av nettbasert 
informasjon innen teknologisk forskning fra en 
database eller internett; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare 
for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
tekniske designtjenester i forbindelse med 
kjøleapparater og -anlegg; programmering av 
programvare for energistyring; utleie av programvare 
for lagerstyring; design og utvikling av programvare for 
lagerstyring; programmering av programvare for 
lagerstyring; vitenskapelig og industriell forskning innen 
fotoelektrisitet og solfangere; design og utvikling av 
programvare for energistyring; design og utvikling av 
systemer for inndata, utdata, behandling, visning og 
lagring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
lagerstyring; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for signalforsterking og signaloverføring; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for analysering av finansdata og 
generering av rapporter; utvikling av algoritmer og 
regnemetoder for generering av telekommunikasjons- 
og navigasjonsdata; utvikling av algoritmer og 
regnemetoder for behandling av telekommunikasjons- 
og navigasjonsdata; testing, analyse og overvåking av 
systemalgoritmer for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, 
analyse og overvåking av systemalgoritmer for 
behandling av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; hosting av 
multimediaunderholdning og undervisningsinnhold for 
andre; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for kompresjon og dekompresjon av 
multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for behandling og distribusjon av 
multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare slik at 
innholdsleverandører kan spore multimediainnhold; 
utvikling av energi- og strømstyringssystemer; design 
og utvikling av utdatasystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; teknisk design og planlegging av 
rørledninger for gass, vann og spillvann; 

designtjenester i forbindelse med trykksaker; 
tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon og 
rådgivning vedrørende karbonavtrykk; forsknings- og 
utviklingstjenester innen genuttrykkssystemer; 
fremskaffelse av informasjon innen forsknings- og 
tekniske prosjektstudier i forbindelse med bruk av 
naturenergi; utleie av programvare for internettilgang; 
testing av utstyr innen elektroteknikk; testing av utstyr 
innen elektroteknikk for sertifiseringsformål; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
industridesign; meteorologisk informasjonstjeneste; 
teknisk design og planlegging av 
telekommunikasjonsutstyr; design og utvikling av 
diagnoseutstyr; design og utvikling av medisinsk 
diagnoseutstyr; design- og planleggingstjenester i 
forbindelse med telekommunikasjonsutstyr; utvikling av 
testutstyr for elektriske ledninger; 
kvalitetskontrolltesttjenester for skogbruksutstyr; 
kvalitetskontrolltesttjenester for hageutstyr; design av 
telekommunikasjonsutstyr; rådgivnings- og 
forskningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; rådgivning i forbindelse med 
design og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; 
programmering av programvare for 
informasjonsplattformer på internett; forskning innen 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; programmering av programvare 
for internettportaler, samtalerom, samtalelinjer og 
internettforum; informasjonsteknologibasert teknikk; 
programmering av brukertilpassede nettsider med 
brukerdefinert informasjon, personlige profiler og 
informasjon; hosting og utleie av minneplass for 
nettsteder; oppdatering, design og utleie av 
programvare; analyse- og testtjenester i forbindelse 
med elektroteknisk utstyr; fremskaffelse av teknisk 
rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; 
rådgivning relatert til design av hjemmesider og 
internettsider; rådgivning relatert til design av 
hjemmesider og internettsteder; teknologiske tjenester 
og forskning og relatert design; design og utleie av 
programvare; utleie av minneplass på servere for 
hosting av elektroniske oppslagstavler; utleie av 
programvare for utvikling av nettsteder; utleie av 
eksterne dataenheter for datamaskiner; fremskaffelse 
av søkemoterer for internettet; kvalitetskontrolltesting 
og relatert rådgivning; utleie av programmer for 
internettsikkerhet; fremskaffelse av værinformasjon; 
fremskaffelse av informasjon om medisinsk og 
vitenskapelig forskning innen legemidler; fremskaffelse 
av informasjon om computerteknologi og 
programmering via en webside; fremskaffelse av 
informasjon innen produktdesign; fremskaffelse av 
informasjon innen produktutvikling; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
design av kunsthåndverk; design av diagnoseutstyr; 
design av mobiltelefoner; design av computersystemer; 
design av visittkort; design av fastvare; design av 
internettsider; design av proteser; design av telefoner; 
design av nettsider; design av nettportaler; design og 
utvikling av proteser; design av hjemmesider og 
internettsider; design og programmering av nettsteder; 
design av innendørs dekor; design og utvikling av 
fotoelektriske systemer; design og opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; rådgivning ved design 
av websider; design og grafisk kunstdesign for 
opprettelse av nettsteder; design og grafisk 
kunstdesign for opprettelse av nettsider på internett; 
design og utvikling av programvare for kunstig 
virkelighet-programvare; arkitekttjenester for design av 
kontorbygninger; arkitekttjenester for design av 
industribygninger; grafisk design av 
promoteringsmateriell; arkitekttjenester for design av 
butikklokaler; arkitekttjenester for design av bygninger; 
opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; 
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teknisk design og planlegging av varmeinstallasjoner; 
teknisk design og planlegging av 
telekommunikasjonsnettverk; rådgivning i forbindelse 
med design av nettsider; teknisk design og planlegging 
av vannrenseanlegg; teknisk design og planlegging av 
kraftstasjoner; rådgivning i forbindelse med opprettelse 
og design av nettsteder for e-handel; designtjenester; 
designrådgivning; opprettelse og vedlikehold av 
websider for andre; leie av webserver; nettstedbaserte 
designtjenester; forsknings- og designtjenester; 
grafiske designtjenester; tekniske designtjenester; 
nettbaserte designtjenester; tekniske designtjenester i 
forbindelse med sanitærutstyr og -installasjoner; 
teknisk forsknings- og designtjenester innen 
boreteknologi; opprette og designe nettsidebaserte 
registre med informasjon, for andre [IT-tjenester]; 
emballasjedesign; industridesign; produktdesign; 
design og utvikling av elektroniske ordbøker; rådgivning 
innen energieffektivitet; rådgivning innen 
legemiddelforskning; forsknings-, utviklings-, analyse-, 
og rådgivningstjenester innen teknikk; teknologiske 
rådgivningstjenester; tekniske rådgivningstjenester; 
arkitektplanlegging og rådgivningstjenester; 
rådgivningstjenester i forbindelse med forskning innen 
miljøvern; rådgivningstjenester i forbindelse med 
planlegging og design av reisebyråer; 
rådgivningstjenester innen it; rådgivningstjenester 
innen telekommunkasjonsteknologi; 
rådgivningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; teknisk rådgivning i forbindelse 
med forskningstjenester innen næringsmidler og 
kosttilskudd; teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og energibruk; teknologisk rådgivning 
innen alternativ energigenerering; teknisk rådgivning 
innen energisparing og energieffektivitet; teknisk 
planlegging og rådgivning innen finmekanikk; teknisk 
rådgivning i forbindelse med energibesparende 
forholdsregler; teknologisk rådgivning innen geologi; 
teknisk rådgivning i forbindelse med produktutvikling; 
teknologisk rådgivning innen romfartssteknikk; teknisk 
rådgivning innen miljøfag; rådgivning i forbindelse med 
teknologiske tjenester innen kraft- og energiforsyning; 
rådgivning i forbindelse med teknisk forskning innen 
næringsmidler og drikkevarer; rådgivning i forbindelse 
med forskning og utvikling innen terapi; rådgivning i 
forbindelse med opprettelse av hjemmesider og 
internettsider; rådgivning i forbindelse med teknisk og 
vitenskapelig måling; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder; rådgivning i 
forbindelse med teknisk og vitenskapelig overvåking; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
analyse; rådgivning innen teknologisk forskning; 
rådgivning i forbindelse med geologiske undersøkelser; 
rådgivning i forbindelse med programvare for 
kommunikasjonssystemer; rådgivning innen 
teknologisk design; rådgivning innen 
sikkerhetsprogramvare; rådgivning innen 
internettsikkerhet; evaluering resultater fra 
kvalitetskontroller som er utført på varer og tjenester; 
outsourcede IT-tjenester; kvalitetskontroll av varer og 
tjenester; tekniske tjenester for gassindustrien; testing, 
analyse og evaluering av varer og tjenester for andre 
for sertifiseringsformål; utførelse av kvalitetskontroller 
på varer og tjenester; tekniske tjenester innen 
energiteknikk; tekniske tjenester i forbindelse med 
energiforsyningssystemer; tekniske tjenester innen 
byggteknikk; tekniske tjenester innen 
kommunikasjonsteknologi; tekniske tjenester innen 
miljøteknologi; tekniske tjenester innen drivkraft; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; tekniske tjenester i 
forbindelse med gasstransport- og forsyningssystemer; 
industrielle tjenester innen forskning, utvikling, testing 
og analyser; hosting av elektronisk minneplass på 
internett for annonsering av varer og tjenester; analyse 
og evaluering av produkter og tjenester med hensyn til 
mulige fremtidige applikasjoner; hosting av nettsteder 
for andre; feilsøking av programvare for andre; design 
og vedlikehold av nettsteder for andre; opprettelse og 

design av nettsider for andre; opprettelse, vedlikehold 
og hosting av nettsteder for andre; teknologisk analyse 
i forbindelse med energi- og kraftbehov for andre; 
utføring av prøve- og analysetjenester for å anslå 
forurensningsnivåer; utføring av prøve- og 
analysetjenester for å kontrollere kontaminasjon; 
hosting av nettbaserte fasiliteter for å gjennomføre 
interaktive diskusjoner; iT-programmeringstjenester; 
forskning, testing og analysertjenester; tekniske måle- 
og testlaboratorietjenester; tekniske test- og 
kvalitetskontrolltjenester; plattformtjenester [PaaS]; 
analytiske laboratorietjenester; utviklings- og 
testtjenester innen teknikk; design og utvikling av 
internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av 
energiforsyningsnettverk; design og utvikling av 
endoproteser; teknisk design; arkitekttjenester for 
design av forretningsbygg; arkitekttjenester for design 
av kjøpesentre; industriell og grafisk kunstdesign; 
planlegging og design av reisebyråer; interiør- og 
eksteriørdesign av bygninger; utførelse av forsknings- 
og tekniske prosjektstudier i forbindelse med bruk av 
naturenergi; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar investeringsprogramvare; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte 
applikasjoner og programvareverktøy; tilveiebringelse 
av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner; design 
av programvare for bruk med trykkeripresser. 

  Klasse 45   Varemerkeovervåking [juridiske tjenester]; rådgivning i 
forbindelse med varemerkelisenser; rådgivning i 
forbindelse med beskyttelse av varemerker; lisensiering 
av varemerker [juridiske tjenester]; juridiske tjenester i 
forbindelse med registrering av varemerker; 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
mennesker; juridiske tjenester; personlige gavevalg for 
andre; sikkerhetstjenester for fysisk beskyttelse av 
eiendeler og mennesker; juridiske tjenester i 
forbindelse med søksmål; musikklisenstjenester 
[juridiske tjenester]; opphavsrettlisensiering [juridiske 
tjenester]; rettsreferater [juridiske tjenester]; 
patentlisenser [juridiske tjenester]; rådgivning i 
forbindelse med personlige juridiske anliggender; 
juridiske tjenester i forbindelse med lisensiering av 
opphavsrett; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av kringkastingsrettigheter; juridiske 
tjenester i forbindelse med anvendelse av 
filmrettigheter; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av overføringsrettigheter; juridiske tjenester 
i forbindelse med bedriftsinformasjon og registrering; 
juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av 
patenter; lisensiering av musikkverk [juridiske 
tjenester]; lisensiering av trykksaker [juridiske 
tjenester]; lisensiering av mønsterbeskyttelse [juridiske 
tjenester]; lisensiering av dataprogrammer [juridiske 
tjenester]; lisensiering av databaser [juridiske tjenester]; 
lisensiering av franchisekonsepter [juridiske tjenester]; 
lisensiering av patentsøknader [juridiske tjenester]; 
lisensiering av teknologi [juridiske tjenester]; juridiske 
tjenester for prosedyrer i forbindelse med industrielt 
rettsvern; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av industrielt rettsvern; juridiske tjenester i 
forbindelse med anvendelse av opphavsrett for 
trykksaker; skriving av personlige brev; juridiske 
tjenester i forbindelse med beskyttelse og anvendelse 
av opphavsrettigheter for produksjoner innen film, tv, 
teater og musikk; juridiske tjenester i forbindelse med 
forvaltning, kontroll og bevilgning av lisensrettigheter; 
juridiske tjenester i forbindelse med reklamasjoner for 
forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og 
industriselskaper; juridiske tjenester i forbindelse med 
anvendelse av industrielt rettsvern og opphavsrett; 
sivilforsvartjenester [tjenester for beskyttelse av sivile 
lover]; lisensiering av jakt- og fiskerettigheter [juridiske 
tjenester]; lisensiering av forskning og utvikling 
[juridiske tjenester]; lisensiering av patenter og 
patentsøknader [juridiske tjenester]; 
sikkerhetsvakttjenester for beskyttelse av eiendom og 
mennesker; utleie av skilt for personlige meldinger; 
juridiske tjenester i forbindelse med forvaltning og 
anvendelse av opphavsrett og ekstra opphavsrett; 
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lisensiering av dataprogramvare og industrielt rettsvern 
[juridiske tjenester]; lisensiering av industrielt rettsvern 
og opphavsrett [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med videoproduksjoner 
[juridiske tjenester]; lisenstjenester i forbindelse med 
rettigheter til utførelse [juridiske tjenester]; videodating-
tjenester; lisensiering av film, tv og video [juridiske 
tjenester]; lisenstjenester i forbindelse med 
offentliggjøring av musikk [juridiske tjenester]; 
lisensiering av rettigheter i forbindelse med 
lydproduksjoner [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med filmer [juridiske tjenester]; 
lisensiering av radio- og tv-programmer [juridiske 
tjenester]; dating-tjenester; spiritistiske tjenester; 
juridiske tjenester i forbindelse med forhandling og 
utkast til kontrakter i forbindelse med industrielt 
rettsvern; datadating-tjenester ; forvaltning og 
anvendelse av industrielt rettsvern og opphavsrett ved 
lisensiering for andre [juridiske tjenester]; 
sikkerhetstjenester i bygninger; sikkerhetstjenester i 
forbindelse med kjøretøy; lisensiering av rettigheter i 
forbindelse med tv-produksjoner [juridiske tjenester]; 
lisensiering av rettigheter i forbindelse med bruk av 
fotografier [juridiske tjenester]; lisensiering av 
rettigheter i forbindelse med produksjon av varer 
[juridiske tjenester]; notarius publicus-tjenester; 
rådgivning og juridiske tjenester innen personvern og 
sikkerhetslover, forskrifter og krav; evangelistiske og 
prestelige tjenester; juridiske advokattjenester; 
tilveiebringelse av personlige støttetjenester for 
kreftpasienter og deres familier; lisensiering av 
rettigheter til produksjoner innen film, tv og video 
[juridiske tjenester]; registrering av domenenavn for 
identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk 
[juridiske tjenester]; tilveiebringelse av personlige 
støttetjenester for familier av pasienter med livstruende 
sykdommer; ikke-terapeutisk rådgivning for å 
imøtekomme individuelle behov; fremskaffelse av 
informasjon og rådgivning i forbindelse med 
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og 
personer; juridiske informasjonstjenester; juridiske 
etterforskningstjenester; juridiske støttetjenester; 
lisensiering av rettigheter i forbindelse med 
programmer, produksjoner og formater innen tv, video 
og radio [juridiske tjenester]; tilveiebringelse av klær til 
trengende personer [veldedige tjenester]; juridiske råd 
relatert til franchise; rådgivning innen fysisk sikkerhet; 
klargjøring av juridiske dokumenter; festing av ID-
nummer på verdigjenstander for å forenkle gjenfinning 
ved eventuelt tap eller tyveri [sikkerhetstjenester]; 
sikkerhetsinspeksjonstjenester for andre; rådgivning i 
forbindelse med opphavsrettslig beskyttelse; 
tilveiebringelse av sakkyndige juridiske uttalelser; 
klargjøring av juridiske rapporter innen 
menneskerettigheter; rådgivning i forbindelse med 
beskyttelse av geografiske opprinnelser; rådgivning i 
forbindelse med beskyttelse av industriell formgiving; 
informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med 
juridiske spørsmål; profesjonelle juridiske 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
franchisevirksomhet; rådgivning i forbindelse med 
beskyttelse av nye plantearter; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med juridiske anliggender; 
personlig shopping for andre; bevilgning av lisenser til 
andre for bruk av industrielt rettsvern og opphavsrett; 
personlig konsulenttjenester i forbindelse med innkjøp 
av klær (personlig shopper). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308854 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201914244 
(220) Inndato: 2019.10.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ENEO EIENDOM AS, Postboks 1673 Vika, 0120 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklame i tidsskrifter, brosjyrer og aviser; reklame i 

ukeblader og fagtidsskrifter; reklame for 
forretningsbygg eller privatboliger innen 
eiendomsmegling; reklametjenester via internett; 
markedsføring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308855 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915422 
(220) Inndato: 2019.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

OREO O’s 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Intercontinental Great Brands LLC, 100 Deforest 
Avenue, NJ07936 EAST HANOVER, USA 

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

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

  Klasse 30   Ikke-medisinske konfektyrer; sjokoladekonfektyrer; 
sjokolade; konfektyrer av sukker; frosne konfektyrer; 
iskrem; desserter, avkjølte desserter; bakverk og 
konditorvarer, kjeks, cookies, brownies, ostekaker;  
preparater laget av kornprodukter, frokostblandinger og 
kornbasert snacks. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308857 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915068 
(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: 

 Valerie Aflalo AB, Stabbläggarbacken 5, 12243 
ENSKEDE, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Briller. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308858 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201913575 
(220) Inndato: 2019.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

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

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter for 
behandling/styring av diabetes;  sensorer for 
glukosemåling og tilbehør dertil, nemlig 
innsettingsinnretninger med sensor, sendere og 
mottakere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308859 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201916030 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308860 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002668 
(220) Inndato: 2020.02.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KONGSBERGSKI AS, c/o Henrich Neumann Dalsveien 
9B, 1357 BEKKESTUA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 28   Ski. 
  Klasse 35   Markedsføring av arrangementer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308861 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201911288 
(220) Inndato: 2019.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
06797 SEOCHO-GU SEOUL, Sør-Korea 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Biler; lastebiler; elektrisk drevne lastebiler; elektriske 
kjøretøyer med hydrogenbrenselceller i form av 
hydrogendrevne biler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308862 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002306 
(220) Inndato: 2020.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEACIRC AS, Wanny Woldstads veg 45, 9013 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 

fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 

innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.. 
  Klasse 35   Bedriftsrådgivning; rådgivning innen markedsføring; 

rådgivningstjeneste for forretningsledelse; rådgivning 
vedrørende bedriftsorganisasjon; 
bedriftsrådgivningstjenester; rådgivningstjenester 
vedrørende franchisevirksomhet; rådgivningstjenester 
vedrørende risikostyring for bedrifter; 
bedriftskonsultasjons- og rådgivningstjenester; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
forretningsstrategi; bedriftsledelserådgivning 
vedrørende franchisevirksomhet; rådgivningstjenester 
vedrørende bedriftsledelse; bedriftsrådgivningstjenester 
vedrørende etablering og drift av franchisevirksomhet; 
konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
utplassering, rekruttering og administrasjon av 
personale; reklamevirksomhet; annonse- og 
reklamevirksomhet; administrative tjenester; 
administrasjon av prosjekter; arrangering og ledelse av 
reklamearrangementer; forberedelse og ledelse av 
promoterings- og markedsføringsarrangementer; 
arrangering og ledelse av handelsmesser; forberedelse 
av annonse- og reklamekontrakter for andre; 
utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer, for 
andre; utarbeidelse av kontrakter for fremskaffelse av 
tjenester, for andre; utarbeidelse av kontrakter for kjøp 
og salg av varer og tjenester, for andre; utvikling av 
varemerker; varemerkerevalueringstjenester; 
varemerkeposisjonering; varemerkestrategitjenester; 
varemerketesting; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; administrasjon av bedrifter; 
forretningsadministrasjon; bedriftsrådgivning og -
konsultasjon; bedriftsrådgivning vedrørende 
annonsering; bedriftsrådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bedriftsrådgivning vedrørende 
markedsføring; forretningsevaluering; 
regnskapskontroll; bedriftsrådgivningstjenester innen 
landbruk; bedriftsledelse; bistand ved ledelse av 
bedrifter; analyser innen bedriftsledelse; bedriftsledelse 
og bedriftsadministrasjon; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; bistand ved forretningsledelse; 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
bedriftsledelse av hoteller; bedriftsnettverksbygging; 
bedriftsstrategiutvikling; ledelse av 
markedsundersøkelser; ledelse av markedsstudier; 
ledelse av varemesser; ledelse av 
bedriftsverdivurderinger; ledelse av forretnings- og 
markedsundersøkelser; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende regnskap; rådgivning 
vedrørende reklamestrategi; rådgivning vedrørende 
PR-strategi; rådgivning vedrørende bedriftsoppkjøp; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
rådgivningstjenester vedrørende søk etter sponsorer; 
rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring; konsulenttjenester innen 
administrasjon og ledelse av hoteller; kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester; 
markedsundersøkelser; markedsundersøkelser; 
markedsføringsbyråtjenester; markesføringsanalyse; 
markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; markedsføringsrådgivning; outsourcing 
av administrative ledelsestjenester for bedrifter; 
promotering av varer og tjenester for andre på Internett; 
promotere varer og tjenester for andre via et globalt 
datanettverk; promotering av varer og tjenester for 
andre; salgsfremmende markedsføring; 
salgsfremmende tjenester; salg (detaljhandel) av 
bager, vesker og sekker; salg (detaljhandel) av 
alkoholholdig drikke; strategisk forretningsplanlegging; 
statistisk analyse og rapportering; administrasjon av 
forsyningskjeder; annonse- og reklamevirksomhet; 
bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester.. 

  Klasse 42   Rådgivning innen bioteknologi; konsultasjonstjenester 
i forbindelse med energisparing; rådgivning innen 
dataprogrammering; rådgivning i forbindelse med 
geologiske undersøkelser; rådgivning innen 
motedesign; rådgivning innen sikkerhetsprogramvare; 
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rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; 
rådgivning innen legemiddelforskning; rådgivning innen 
teknologisk forskning; designrådgivning; rådgivning 
innen energieffektivitet; rådgivning innen teknologisk 
design; teknologiske rådgivningstjenester; rådgivning 
innen vitenskapelig og industriell forskning; rådgivning i 
forbindelse med forskning og utvikling innen terapi; 
tekniske rådgivningstjenester; arkitekturkonsultasjoner; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; rådgivningstjenester innen 
telekommunkasjonsteknologi; rådgivningstjenester 
innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; 
rådgivningstjenester i forbindelse med planlegging og 
design av reisebyråer; rådgivning i forbindelse med 
teknisk forskning innen næringsmidler og drikkevarer; 
rådgivning i forbindelse med teknologiske tjenester 
innen kraft- og energiforsyning; arkitektplanlegging og 
rådgivningstjenester; teknologisk rådgivning innen 
geologi; teknologisk rådgivning innen alternativ 
energigenerering; kvalitetskontrolltesting og relatert 
rådgivning; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon 
og rådgivning vedrørende karbonavtrykk; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med eksterne 
dataenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med dataprogramvare; rådgivningstjenester 
i forbindelse med genterapiforskning; biologisk og 
kjemisk forskning; biokjemisk forskning; biologiske 
laboratorietjenester; biologisk forskning; biomedisinske 
forskningstjenester; bioteknologisk forskning; kjemiske 
analyser; kjemiske og biologiske laboratorietjenester; 
kjemiske undersøkelser; utførelse av kvalitetskontroller; 
utførelse av kvalitetskontroller på varer og tjenester; 
utførelse av forskningseksperimenter; utførelse av 
forskningsstudier; utføring av prøve- og 
analysetjenester for å anslå forurensningsnivåer; 
utføring av prøve- og analysetjenester for å kontrollere 
kontaminasjon; ledelse av tekniske prosjektstudier; 
utførelse av tekniske prosjektstudier for 
byggeprosjekter; rådgivnings- og informasjonstjenester 
i forbindelse med dataprogrammering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramdesign; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
datasystemintegrering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivnings- og forskningstjenester 
innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; 
design og utvikling av elektroniske databaser; 
oppdatering, design og utleie av programvare; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer.. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308863 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(300) Søknadsprioritet 2018.11.21, US, 88,201/939 
(210) Søknadsnr.: 201905260 
(220) Inndato: 2019.04.09 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, TX78249-2248 
SAN ANTONIO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Kirurgiske bandasjer og forbindingsmaterialer, samt 
sårbandasjer og –forbindingsmaterialer, for 
sårbehandling ved hjelp av negativt trykk. 

  Klasse 10   Engangsinnretning for sårbehandling med negativt 
trykk i form av en subatmosfærisk trykkilde og relaterte 
slanger, alt for anvendelse med 
sårkontaktflatedreneringsbeholdere, og alt for å fremme 
sårheling. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308864 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201910902 
(220) Inndato: 2019.08.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Les Deux ApS, Bernhard Bangs Alle 25, 2., 2000 
FREDERIKSBERG, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer; juvelervarer; 
smykker [gullsmedvarer]; edelstener; halvedelstener; 
ur; kronometriske instrumenter; halvedle 
bijouteriartikler; ur [armbåndsur]. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn; store kofferter, kofferter; 
håndvesker; dokumentmapper; skuldervesker; 
pengepunger; lommebøker; nøkkeletuier; 
nøkkelholdere; paraplyer og parasoller. 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg. 
  Klasse 35   Detaljhandel med smykker og ur; detaljhandel med 

vesker; detaljhandel med klær; detaljhandel med fottøy; 
detaljhandel med hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308865 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201911248 
(220) Inndato: 2019.08.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Telia Norge AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter for landmåling, 
besiktning, veiing, måling, signalering, kontroll 
(overvåkning) og livredning; apparater for innspilling, 
opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; 
magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og 
datamaskiner; apparater for sending, mottagelse, 
lagring og omforming av tale-, lyd-, bilde-, data- og 
tekstsignaler i data- og teleanlegg; apparater for 
sending, mottagelse og trådløs overføring av tale, tekst, 
lyd, bilde og data; informasjonsbehandlingssystemer og 
systemer for radio-, tele- og datakommunikasjon; 
elektroniske kommunikasjonsapparater og instrumenter 
for telekommunikasjon og datakommunikasjon; 
apparater for opptak, overføring, mottagelse, 
behandling og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller 
data; elektroniske apparater og instrumenter innbefattet 
datamaskiner med displayenheter, samtlige for 
behandling, registrering, lagring, overføring, 
mottagelse, visning og/eller utskrift av data; apparater 
og instrumenter for overføring, visning, mottagelse, 
lagring og søking av elektronisk informasjon; 
elektroniske grensesnitt; telefonsvarere; apparater og 
instrumenter for sporing, identifisering og lokalisering 
av befordringsmidler; apparater og instrumenter for 
elektroniske forretningstransaksjoner og elektronisk 
handel; debiteringsanordninger for anrop i sentralbord 
og tele- og datanett; elektroniske apparater og 
instrumenter for fjerntilgang til onlineinformasjon; 
bildefremvisningsapparater og -instrumenter; 
elektroniske apparater og instrumenter for avspilling av 
telefonsvarere og/eller for tilgang til telefontjenester; 
innregistrerte dataprogrammer; programvare på 
magnetiske bærere, magnetbånd, disketter, kassetter, 
plater og minneinnretninger; apparater og 
minneinnretninger for bearbeiding og behandling av 
digitale data; kodete kommunikasjonskort, modemkort, 
nettverkskort, telefaxkort, telefonkort, kontokort og 
smartkort; telekommunikasjonsstasjoner, 
stamledninger, sendere, mottagere, omkoblere, 
basestasjoner, terminaler, kabler for elektriske og 
optiske signaloverføringer; apparater og instrumenter 
for opptak, reproduksjon, lagring, behandling, 
mottagelse, sending, modifisering, kompresjon og 
radiosending av data, lyd, og/eller bilder; stasjonære og 
mobile kommunikasjonsapparater og -instrumenter, 
nemlig antenner, sendere og mottagere; instruksjons- 
og undervisningsapparater og -instrumenter; 
innregistrerte dataprogrammer; CD-ROM; elektroniske 
publikasjoner; nedlastbar software i form av en 
mobilapplikasjon for annonsering, kommunikasjon, 
telekommunikasjon og filbehandling; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner i form av bøker, magasiner, 
nyhetsbrev, hefter, småbøker, brosjyrer på området for 
sport og underholdning; filmer som presenterer sport 
og underholdning; nedlastbare podkast; applikasjoner, 
nedlastbare; digitale videofiler; nedlastbare videofiler; 
sensorer og detektorer; trådløse innendørs og utendørs 
høyttalere; høyttalersystemer; stemmestyrte høyttalere; 
høyttalere styrt av mobile applikasjoner; 
hjemmeautomatiseringsenheter; datamaskin med 
stemmeaktivert digital assistent; deksler for 

mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og bærbare 
datamaskiner. 

  Klasse 16   Papir, papp, kartong, trykksaker og trykte 
publikasjoner, trykksaker, nemlig manualer, 
instruksjonsmateriell, undervisningshjelpemidler og 
brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og 
telekommunikasjonsbrukere, kataloger, instruksjons- 
og undervisningsmateriell (ikke apparater). 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; informasjonshåndtering i forbindelse 
med datalagrede opplysninger; databasert 
datahåndtering; databasert databasehåndtering; 
databasert filhåndtering; databasert registerhåndtering; 
fremskaffelse av forretningsinformasjon; forretnings- og 
foretaksrelaterte interaktive 
databaseinformasjonstjenester, fremskaffelse, 
registerhåndtering, sammenstilling, systematisering og 
videreformidling av online databasert informasjon; 
analyse og gjenfinning av informasjon; annonse- og 
reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av 
annonsemateriell. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, montering, installasjon, vedlikehold, 
service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen 
området data og telekommunikasjon og 
kommunikasjonsnettverk; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av overvåkningsutstyr, 
sikkerhetssystemutstyr, alarmutstyr, alarmapparater, 
alarminstrumenter, systemer for smarthus / 
hjemmeautomasjon, overvåkningsvideo/kameraer, 
elektriske alarmklokker i boliger og bygg, herunder 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av tyverialarmer 
og brannalarmer. 

  Klasse 38   Kringkastingstjenester, telekommunikasjonstjenester, 
datakommunikasjonstjenester og 
radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester 
og rådgivningstjenester relatert til kringkasting, 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og 
radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; 
datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, 
tekst, lyd, bilde og data; utleie av tilgangstid til 
databaser; sending av meldinger over elektroniske 
media; tjenester relatert til elektronisk post; sending, 
overføring og mottagelse av databaseinformasjon via 
telenettverk; utleie av tele-, data- og 
radiokommunikasjonssystemer og utstyr; online-
kommunikasjon og kommunikasjon over Internett; 
tjenester relatert til tilgang til datanettverk; data- og 
telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske nettverk; 
satellittoverføringstjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; produksjon av radio-, 
fjernsyns- og video-programmer; utleie av lyd- og 
bildeopptak; utleie av radio-, fjernsyns- og video-
programmer; online informasjonstjenester i forbindelse 
med underholdning, elektroniske spill og 
konkurransetjenester via internasjonale datanettverk; 
sport og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet, kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og industriell forskning; 
dataprogrammering; konsulentvirksomhet og 
rådgivning i forbindelse med teknisk databehandling, 
tekniske beregninger og dataprogrammering; 
konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); 
datastøttet konstruksjons- og ingeniørvirksomhet; 
datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av 
programvare og programmer; databasert lagring av 
forretningsinformasjon; databasert lagring av online 
databasert informasjon; lagring av opplysninger i 
datamaskiner; forskning vedrørende utvikling av 
telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og 
programvare; teknologiske tjenester relatert til 
telekommunikasjon; utleie av dataprogramvare; teknisk 
forskning; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med nye produkter; tekniske 
overvåkningstjenester; overvåkning og styring av 
belysning og elektriske husholdningsapparater; 
tekniske overvåknings- og styringstjenester tilveiebrakt 
via Internett. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
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av eiendom og enkeltmennesker; 
overvåkningstjenester; 
smarthustjenester/hjemmeautomasjonstjenester; 
alarmovervåkningstjenester; husovervåkning for 
fraværende beboere; overvåkning og styring av alarm-, 
sikkerhets-, bygningsmiljø- og adgangssystemer samt 
av smarthus; beskyttelses- og sikkerhetsbevoktning; 
vaktselskapstjenester, åpning av låser, overvåkning av 
tyveri- og innbruddsalarmer; alarmsentral-, utryknings- 
og vektertjenester; teknisk og faglig 
konsulentvirksomhet vedrørende sikkerhetsspørsmål, 
sikkerhetstjenester, alarmer, alarminstrumenter og -
installasjoner og vedrørende kontroll- og 
overvåkningsapparater og -installasjoner; 
informasjonstjenester vedrørende sikkerhetsspørsmål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308866 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915990 
(220) Inndato: 2019.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALGINOR ASA, Postboks 194, 5501 HAUGESUND, 
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 og dyr; biologiske 
preparater for medisinske formål; alginater for 
farmasøytiske formål; ernæringstilskudd for dyrefôr; 
dyrefôrtilsetninger for veterinære formål; bioaktive 
ingredienser for farmasøytiske produkter; 
bioteknologiske preparater for medisinske formål; 
mineralernæringstilsetninger; aminosyrepreparater for 
medisinske formål, aminosyrer for veterinære formål. 

  Klasse 40   Bearbeiding av marine råmaterialer for bruk i 
næringsmidler, farmasøytiske preparater og preparater 
for landbruksformål, gjødningsmidler, biopolymer og 
kjemikalier; raffinering av makroalger; behandling av 
biofarmasøytiske materialer; behandling av 
avfallsmaterialer. 

  Klasse 42   Bioteknologisk forskning; laboratorietjenester; 
laboratorieforsknings- og analysetjenester; biologiske 
laboratorietjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308867 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(300) Søknadsprioritet 2019.07.22, JM, 78239 
(210) Søknadsnr.: 201915390 
(220) Inndato: 2019.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, 
CA95134 SAN JOSE, USA 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer brikker med innebygd software for bytting 
mellom applikasjoner; computer hardware med 

innebygd programvare for bytting og dirigering av 
applikasjoner; integrerte kretser; halvledere; 
halvlederbrikker; computer chips; mikroprosessorer; 
sentrale prosessorer for datamaskiner; rutere; 
nettverkskort (NIC); software og innebygd programvare 
for kontroll og bruk av integrerte kretsløp; computer 
software og innebygd programvare for styring og bruk 
av nettverksbrytere, datamaskinbrytere, 
kommunikasjonsnettverksbrytere og Ethernet-brytere; 
programvare og innebygd programvare brukt i 
forbindelse med dataoverføring av 
kommunikasjonskretser innen 
nettverkskommunikasjon; dataprogramvare og 
innebygd dataprogramvare for implementering, 
aktivering og kontroll av datanettverk; software for bruk 
som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
programvareutviklingssett  (SDK); software for utvikling 
av dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308868 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915991 
(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: 

 OSLO PENSJONSFORSIKRING AS, Postboks 6623 
St Olav plass, 0129 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308869 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201915395 
(220) Inndato: 2019.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Denvell Invest AB, c/o Viredo AB, Box 55642, 10214 
STOCKHOLM, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Beskyttelsesklær; beskyttelsesvester; hjelmer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308870 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201916031 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308871 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 201916032 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308872 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002637 
(220) Inndato: 2020.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FORENINGEN STORE NORSKE LEKSIKON, Grensen 
3, 0159 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Leksikon; historiebøker. 
  Klasse 41   Forlagstjenester; undervisning; kulturaktiviteter. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308873 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202003038 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PERNILLE NYGÅRD, VASKERIBAKKEN 11, 1155 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Husholdnings- eller kjøkkenredskaper og -beholdere. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308874 
(151) Reg.dato.: 2020.03.13 
(210) Søknadsnr.: 202002307 
(220) Inndato: 2020.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AUSTMANN BRYGGERI AS, Sluppenvegen 10, 7037 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Klokker; smykker. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 28   Spill. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308876 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201915997 
(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: 

 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   Produkter for personlig pleie, nemlig ikke medisinske 
rensemidler for hud og kropp; produkter for personlig 
pleie, nemlig rensemidler for hud og kropp; 
såpestykker; flytende håndsåper; dusjgeleer og -
kremer; kroppsvask; hårpleiemidler; deodoranter, 
antiperspiranter og underarmssprayer for personlig 
bruk; fuktighetskremer, lotioner og kremer til hud og 
kropp; talkumpulver; barberingspreparater; kosmetiske 
solbruningspreparater og preparater for å beskytte 
huden mot solens virkning; kluter eller servietter 
impregnert med rensemidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308877 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.14, FI, 201951479T 
(210) Søknadsnr.: 201915999 
(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: 

 Oy Verman AB, P.O. Box 146, 04201 KERAVA, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Legemidler; veterinære preparater; hygieniske 
preparater for medisinske formål; dietetiske 
næringsmidler tilpasset for medisinske formål; 
dietetiske stoffer tilpasset for medisinsk bruk; dietetiske 
stoffer tilpasset for veterinær bruk; morsmelkerstatning; 
kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd for dyr; 
vitaminpreparater; vitamindråper; vitamintilskudd; 
vitamindrikker; vitamintilskudd i form av gummiaktige 
substanser; brusende vitamintabletter; blandede 
vitaminpreparater; vitamin- og mineralpreparater; 
ernæringstilskudd; protein-kosttilskudd; proteintilskudd 
for dyr; enzym-kosttilskudd; enzympreparater for 
medisinske formål; dietetiske drikker tilpasset for 
medisinske formål; medisinske drikker; bakteriologiske 
preparater for medisinsk og veterinær bruk; 
farmasøytiske kremer; medisinsk lotion; medisinske og 
rensende såper og vaskemidler; pastiller for 
farmasøytiske formål; fordøyelsesmidler for 
farmasøytiske formål; medisin; tyggegummi for 
medisinske formål; plaster, forbindingsmaterialer; 
medisinske plastre; tannfyllingsmateriale; materiale til 
tannavtrykk (dentalvoks); desinfeksjonsmidler; 
preparater for bekjempelse av skadedyr; fungicider; 
ugressmidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308878 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916000 
(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: 

 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   Produkter for personlig pleie, nemlig ikke medisinske 
rensemidler for hud og kropp; produkter for personlig 
pleie, nemlig rensemidler for hud og kropp; 
såpestykker; flytende håndsåper; dusjgeleer og -
kremer; kroppsvask; hårpleiemidler; deodoranter, 
antiperspiranter og underarmssprayer for personlig 
bruk; fuktighetskremer, lotioner og kremer til hud og 
kropp; talkumpulver; barberingspreparater; kosmetiske 
solbruningspreparater og preparater for å beskytte 
huden mot solens virkning; kluter eller servietter 
impregnert med rensemidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308879 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916001 
(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: 

 Trident Corporate Services (Singapore) Pte Limited as 
trustee for The HardHat Unit Trust, 96 Robinson Road, 
#16-01 SIF Building, 068899 SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; dataprogrammer 
(programmer) og innspilt programvare distribuert på 
nett; dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
dataprogramvare; dataprogramvare (programmer); 
dataprogramvare (innspilt); 
dataprogramvareapplikasjoner (nedlastbare); 
dataprogramvare utformet for kostnadsberegninger; 
dataprogramvare nedlastet fra internett; 
dataprogramvare for regnskapssystemer; 
dataprogramvare for analyse av adressefiler; 
dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; 
dataprogramvare for autorisasjon av tilgang til 
databaser; dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for behandling av adressefiler; 
dataprogramvare for behandling av 
markedsinformasjon; dataprogramvarepakker; 
dataprogramvareprodukter; 
dataprogramvareprogrammer; 
dataprogramvareprogrammer for databaseforvaltning; 
dataprogramvareprogrammer for regnearkforvaltning; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
databehandlingsprogramvare; nedlastbare 
programvareapplikasjoner (apper); 
datamaskinapparater for fjernfakturering; 
dataprogrammer for forretningsforvaltning; 
dataprogrammer for bruk innen databaseforvaltning; 
opplæringsveiledninger i elektronisk format; 
opplæringsmanualer i elektronisk format; 
datadokumentasjon i elektronisk form; data registrert 
elektronisk; databaser (elektroniske publikasjoner). 

  Klasse 35   Rådgivning relatert til markedsføringsforvaltning; 
forretningsrådgivning relatert til markedsføring; 
forretningsmessige konsulenttjenester relatert til 
markedsføring; konsulentvirksomhet relatert til 
markedsføring; tjenester innen 
markedsføringsrådgivning; markedsføringsanalyse; 
konsulentvirksomhet innen markedsføring; rådgivning 
innen markedsføringsforvaltning; forberedelse av 
rapporter innen markedsføring; tjenester innen 
forretningsanalyse; rådgivning relatert til 
forretningsforvaltning; rådgivning relatert til 
handelsforvaltning; konsulenttjenester for 
forretningsforvaltning; rådgivningstjenester relatert til 
forretningsforvaltning; forretningsrådgivningstjenester 
relatert til tilførsel av kvalitetssikringssystemer; 
forretningsforvaltningsrådgivning; rådgivningstjenester 
innen forretningsforvaltning; tjenester innen 
forretningsforvaltning; forretningsforvaltnings- og 
administrasjonstjenester med støtte for anvendelse av 
et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet innen 
forretningsforvaltning; datastyrt databaseforvaltning; 
datastyrt filforvaltning; konsulentvirksomhet relatert til 
forretningsdokumentforvaltning; konsulentvirksomhet 
relatert til forretningsforvaltning; dataforvaltning; 
dataforvaltningsrådgivning; konsulentvirksomhet innen 
dataforvaltning; dataskrubbingstjenester 
(dataforvaltningstjenester); databaseforvaltning; 
rådgivningstjenester relatert til databehandling; 

tjenester innen forretningskonsulentvirksomhet relatert 
til databehandling; tjenester innen 
forretningsdataanalyse; konsulentvirksomhet relatert til 
databehandling; dataanalyse; datarensingstjenester 
(rettelser eller fjerning av feilaktig eller ufullstendig data 
fra databaser); forberedelse av forretningsrapporter; 
forberedelse av handelsrapporter; konsulent-, 
informasjons- og rådgivende tjenester relatert til de 
forannevnte tjenestene. 

  Klasse 41   Konsulenttjenester innen forretningsopplæring; 
forretningsopplæringstjenester; praktisk opplæring 
(demonstrasjon); opplæring; rådgivende tjenester 
relatert til opplæring; arrangering og utførelse av 
workshops (opplæring); arrangering av profesjonelle 
workshops og opplæringskurs; utførelse av 
opplæringsseminarer; utførelse av 
opplæringsworkshops; utførelse av workshops 
(opplæring); konsulent- og informasjonstjenester 
relatert til arrangering, utførelse og organisering av 
opplæringsworkshops; konsulentvirksomhet relatert til 
arrangering og utførelse av opplæringsworkshops; 
konsulenttjenester relatert til utdanning og opplæring av 
ledelse og personale; konsulenttjenester relatert til 
opplæring; konsulentvirksomhet innen utdanning og 
opplæring; utdanning og opplæring innen fagfeltet 
forretningsforvaltning; utdanning og opplæring innen 
fagfeltet elektronisk databehandling; utdannings- og 
opplæringstjenester; utdanning, undervisning og 
opplæring; organisering av opplæring; organisering av 
opplæringskurs; tilveiebringe kurs innen opplæring; 
tilveiebringe informasjon, nettbasert inkludert, 
vedrørende utdanning og opplæring; tilveiebringe 
opplæring; anskaffelse av informasjon relatert til 
opplæring; anskaffelse av nettbasert opplæring; 
anskaffelse av opplæring; anskaffelse av 
opplæringskurs; anskaffelse av opplæring via et globalt 
datanettverk; utgivelse av utdannings- og 
opplæringsveiledninger; utgivelse av 
opplæringsmanualer; opplæringskurs innen strategisk 
planlegging relatert til reklame-, promoterings-, 
markedsførings- og forretningsvirksomhet; opplæring 
innen fagfeltet forretningsforvaltning; 
opplæringstjenester; opplæringstjenester innen 
fagfeltet dataprogramvareutvikling; yrkesutdanning og 
opplæringstjenester; opplæring innen 
yrkeskompetanse; yrkesopplæringstjenester; 
konsulent-, informasjons- og rådgivende tjenester 
relatert til de forannevnte tjenestene. 

  Klasse 42   Konsulentvirksomhet innen dataprogramvare; 
dataprogramvaredesign; dataprogramvareutvikling; 
dataprogramvareteknikk; design av dataprogramvare; 
utvikling av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvareapplikasjonsløsninger; utvikling av 
programvare; drift av programvare som en tjeneste 
(SAAS); vedlikehold av dataprogramvare; anskaffelse 
på nett av nettbasert programvare; anskaffelse av ikke-
nedlastbar programvare på nett (tjenesteleverandør for 
applikasjoner); utleie av dataprogramvare; reparasjon 
av dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SAAS); plattform som en tjeneste (PAAS); 
programvareutforming; programvareteknikk; 
dataprogramvareoppdatering; 
dataprogramvareoppgradering; 
dataprogramvareskriving; tilveiebringe midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare på nett; gjenoppretting 
av data; konsulent-, informasjons- og rådgivende 
tjenester relatert til de forannevnte tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308880 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916002 
(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: 

 Trident Corporate Services (Singapore) Pte Limited as 
trustee for The HardHat Unit Trust, 96 Robinson Road, 
#16-01 SIF Building, 068899 SINGAPORE, Singapore 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; dataprogrammer 
(programmer) og innspilt programvare distribuert på 
nett; dataprogrammer (nedlastbar programvare); 
dataprogramvare; dataprogramvare (programmer); 
dataprogramvare (innspilt); 
dataprogramvareapplikasjoner (nedlastbare); 
dataprogramvare utformet for kostnadsberegninger; 
dataprogramvare nedlastet fra internett; 
dataprogramvare for regnskapssystemer; 
dataprogramvare for analyse av adressefiler; 
dataprogramvare for analyse av markedsinformasjon; 
dataprogramvare for autorisasjon av tilgang til 
databaser; dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for behandling av adressefiler; 
dataprogramvare for behandling av 
markedsinformasjon; dataprogramvarepakker; 
dataprogramvareprodukter; 
dataprogramvareprogrammer; 
dataprogramvareprogrammer for databaseforvaltning; 
dataprogramvareprogrammer for regnearkforvaltning; 
datakommunikasjonsprogramvare; 
databehandlingsprogramvare; nedlastbare 
programvareapplikasjoner (apper); 
datamaskinapparater for fjernfakturering; 
dataprogrammer for forretningsforvaltning; 
dataprogrammer for bruk innen databaseforvaltning; 
opplæringsveiledninger i elektronisk format; 
opplæringsmanualer i elektronisk format; 
datadokumentasjon i elektronisk form; data registrert 
elektronisk; databaser (elektroniske publikasjoner). 

  Klasse 35   Rådgivning relatert til markedsføringsforvaltning; 
forretningsrådgivning relatert til markedsføring; 
forretningsmessige konsulenttjenester relatert til 
markedsføring; konsulentvirksomhet relatert til 
markedsføring; tjenester innen 
markedsføringsrådgivning; markedsføringsanalyse; 
konsulentvirksomhet innen markedsføring; rådgivning 
innen markedsføringsforvaltning; forberedelse av 
rapporter innen markedsføring; tjenester innen 
forretningsanalyse; rådgivning relatert til 
forretningsforvaltning; rådgivning relatert til 
handelsforvaltning; konsulenttjenester for 
forretningsforvaltning; rådgivningstjenester relatert til 
forretningsforvaltning; forretningsrådgivningstjenester 
relatert til tilførsel av kvalitetssikringssystemer; 
forretningsforvaltningsrådgivning; rådgivningstjenester 
innen forretningsforvaltning; tjenester innen 

forretningsforvaltning; forretningsforvaltnings- og 
administrasjonstjenester med støtte for anvendelse av 
et globalt datanettverk; konsulentvirksomhet innen 
forretningsforvaltning; datastyrt databaseforvaltning; 
datastyrt filforvaltning; konsulentvirksomhet relatert til 
forretningsdokumentforvaltning; konsulentvirksomhet 
relatert til forretningsforvaltning; dataforvaltning; 
dataforvaltningsrådgivning; konsulentvirksomhet innen 
dataforvaltning; dataskrubbingstjenester 
(dataforvaltningstjenester); databaseforvaltning; 
rådgivningstjenester relatert til databehandling; 
tjenester innen forretningskonsulentvirksomhet relatert 
til databehandling; tjenester innen 
forretningsdataanalyse; konsulentvirksomhet relatert til 
databehandling; dataanalyse; datarensingstjenester 
(rettelser eller fjerning av feilaktig eller ufullstendig data 
fra databaser); forberedelse av forretningsrapporter; 
forberedelse av handelsrapporter; konsulent-, 
informasjons- og rådgivende tjenester relatert til de 
forannevnte tjenestene. 

  Klasse 41   Konsulenttjenester innen forretningsopplæring; 
forretningsopplæringstjenester; praktisk opplæring 
(demonstrasjon); opplæring; rådgivende tjenester 
relatert til opplæring; arrangering og utførelse av 
workshops (opplæring); arrangering av profesjonelle 
workshops og opplæringskurs; utførelse av 
opplæringsseminarer; utførelse av 
opplæringsworkshops; utførelse av workshops 
(opplæring); konsulent- og informasjonstjenester 
relatert til arrangering, utførelse og organisering av 
opplæringsworkshops; konsulentvirksomhet relatert til 
arrangering og utførelse av opplæringsworkshops; 
konsulenttjenester relatert til utdanning og opplæring av 
ledelse og personale; konsulenttjenester relatert til 
opplæring; konsulentvirksomhet innen utdanning og 
opplæring; utdanning og opplæring innen fagfeltet 
forretningsforvaltning; utdanning og opplæring innen 
fagfeltet elektronisk databehandling; utdannings- og 
opplæringstjenester; utdanning, undervisning og 
opplæring; organisering av opplæring; organisering av 
opplæringskurs; tilveiebringe kurs innen opplæring; 
tilveiebringe informasjon, nettbasert inkludert, 
vedrørende utdanning og opplæring; tilveiebringe 
opplæring; anskaffelse av informasjon relatert til 
opplæring; anskaffelse av nettbasert opplæring; 
anskaffelse av opplæring; anskaffelse av 
opplæringskurs; anskaffelse av opplæring via et globalt 
datanettverk; utgivelse av utdannings- og 
opplæringsveiledninger; utgivelse av 
opplæringsmanualer; opplæringskurs innen strategisk 
planlegging relatert til reklame-, promoterings-, 
markedsførings- og forretningsvirksomhet; opplæring 
innen fagfeltet forretningsforvaltning; 
opplæringstjenester; opplæringstjenester innen 
fagfeltet dataprogramvareutvikling; yrkesutdanning og 
opplæringstjenester; opplæring innen 
yrkeskompetanse; yrkesopplæringstjenester; 
konsulent-, informasjons- og rådgivende tjenester 
relatert til de forannevnte tjenestene. 

  Klasse 42   Konsulentvirksomhet innen dataprogramvare; 
dataprogramvaredesign; dataprogramvareutvikling; 
dataprogramvareteknikk; design av dataprogramvare; 
utvikling av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvareapplikasjonsløsninger; utvikling av 
programvare; drift av programvare som en tjeneste 
(SAAS); vedlikehold av dataprogramvare; anskaffelse 
på nett av nettbasert programvare; anskaffelse av ikke-
nedlastbar programvare på nett (tjenesteleverandør for 
applikasjoner); utleie av dataprogramvare; reparasjon 
av dataprogramvare; programvare som en tjeneste 
(SAAS); plattform som en tjeneste (PAAS); 
programvareutforming; programvareteknikk; 
dataprogramvareoppdatering; 
dataprogramvareoppgradering; 
dataprogramvareskriving; tilveiebringe midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare på nett; gjenoppretting 
av data; konsulent-, informasjons- og rådgivende 
tjenester relatert til de forannevnte tjenestene. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 308881 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916003 
(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: 

 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   Produkter for personlig pleie, nemlig ikke medisinske 
rensemidler for hud og kropp; produkter for personlig 
pleie, nemlig rensemidler for hud og kropp; 
såpestykker; flytende håndsåper; dusjgeleer og -
kremer; kroppsvask; hårpleiemidler; deodoranter, 
antiperspiranter og underarmssprayer for personlig 
bruk; fuktighetskremer, lotioner og kremer til hud og 
kropp; talkumpulver; barberingspreparater; kosmetiske 
solbruningspreparater og preparater for å beskytte 
huden mot solens virkning; kluter eller servietter 
impregnert med rensemidler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308882 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 202001527 
(220) Inndato: 2020.02.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PÅL SANDBERG, BJØRGEVEGEN 58, 2385 
BRUMUNDDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Kunstgjenstander av tre, voks, gips eller 

plastmaterialer; bordskulpturer laget av bein, elfenben, 
gips, plast, voks eller tre; figurer av bein, elfenben, 
gips, plast, voks eller tre; skulpturer av bein, elfenben, 
gips, plast, voks eller tre; tønner av tre; kasser av tre; 
statuer av tre; verktøyhåndtak av tre; brevbokser av tre; 
møbeldeler av tre; knagger av tre; skuffehåndtak av tre; 
bokser av tre; dørhåndtak av tre; dørstoppere av tre; 
badestamper av tre; stiger av tre eller av plast; 
emballasje for flasker, av tre; holdere av tre for skilt; 
kunstverk laget av tre; skilttavler av tre eller plast; 
plakater av tre eller plast; møbler laget av tre eller 
tresubstitutter; plaketter av bein, elfenben, plast, voks 
eller tre; ornamenter av bein, elfenben, gips, plast, voks 
eller tre, utenom juletreornamenter; tresenger; esker av 
tre eller plast; veggplaketter laget av plast eller tre; 
stående skilttavler av tre eller plast; statuer av bein, 
elfenben, gips, plast, voks eller tre. 

  Klasse 28   Juletreornamenter og -dekorasjoner; spill og leker; 
byggeklosser [leker]; snurrebasser [leker]; juletrepynt, 
unntatt lys og konfektyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308883 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201910575 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZVIPP AS, Slemdalsveien 70A, 0370 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sparkesykler; sykler. 
  Klasse 39   Utleie av sykler; utleie av sparkesykler; utleie av 

elektriske sparkesykler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308884 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201803393 
(220) Inndato: 2018.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Life Europe AB, Box 1025, 10138 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; kosmetiske 
preparater for hudpleie; naturkosmetikk; 
hudpleiepreparater; ikke-medisinske fotpleiepreparater; 
tannpulver, -krem og pastaer; kroppskremer; 
kroppslotions; kroppsskrubbemidler; kroppskremer i 
form av sufflé; deodoranter og antiperspiranter; 
kroppsoljer; håndkremer; håndsåper; dusjkremer; 
dusjgeleer; ikke-medisinske fotbalsamer; ikke-
medisinske fotkremer; leppebalsamer; aloe vera gel for 
kosmetiske formål; 

  Klasse 5   Farmasøytiske og hygieniske preparater;narkotiske 
stoffer for medisinske formål: kjemiske preparater for 
medisinske formål;  dietetisk fødemiddelpreparater 
tilpasset til medisinske formål; dietetisk substanser for 
medisinske formål; kosttilskudd; drikker tilpasset for 
medisinske formål; urtemedisin; næringsmidler for 
spedbarn; nærinsmidler for medisinke formål; 
helsekostpreparater; vitaminpreparater og mineraler; 
medisinsk leire; havvann for medisinske bad; 
medisinske badepreparater og salter; fiskeolje for 
medisinske formål; fotbalsamer (medisinske); fotkremer 
(medisinske); aloe vera-preparater for farmasøytiske 
formål. 

  Klasse 20   Oppblåsbare puter; puter for bruk som nakkestøtte; 
puter for hodestøtte; oppblåsbare nakkeputer, ikke for 
medisinsk bruk. 

  Klasse 29   Kokosolje som næringsmiddel; spiselige frø; 
kokoschips; tørkede frukter. 

  Klasse 32   Energidrikker. 
  Klasse 35   Detaljhandels eller grossisttjenester for sanitære 

preparater, legemidler, tran, omega-3, kosttilskudd, 
vitaminer og mineraler; hygieniske preparater, 
dietetiske substanser, urtemedisin, vitaminpreparater, 
helsekostpreparater, drikker, såper, parfymer, eteriske 
oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater for hudpleie, 
fotpleieprodukter og sko, artikler for kroppspleie, 
proteinpulver, proteinbarer, yoga matter, treningsutstyr, 
drikkeflasker, dietetiske substanser, urtemedisin, 
vitaminpreparater, homeopatiske preparater, preparater 
for behandling og pleie av hår, deodoranter og 
antiperspiranter, leppebalsam, fiskeolje for medisinske 
formål, oppblåsbare puter, puter for bruk som 
nakkestøtte, puter for bruk som hodestøtte, kokosolje 
som næringsmidler, spiselige frø, tørket frukt, 
energidrikker, magasiner (periodiske), bøker og 
tilveiebringelse av informasjon til allmenheten og 
detaljhandelen angående ovennevnte produkter, 
markedsføring av helsebutikker og helseprodukter, 

kammer, børster, svamper, redskaper og beholdere for 
husholdningsformål samt kjøkkenredskaper, 
proteinpulver, proteinbarer, yoga matter,treningsutstyr, 
drikkeflasker, reklame, spesielt reklamekonsultasjon og 
planlegging for helsebutikker, salgsfremmende 
initiativer for helsebutikker og helseprodukter, 
organisering av utstillinger for kommersielle eller 
reklameformål, reklamedesign og markedsføring. 

  Klasse 41   Helseklubbtjenester; sports- og idrettsaktiviteter. 
  Klasse 44   Medisinhygieniske tjenester og skjønnhetspleie; 

helsetjenester; helserådgivning; rådgivning knyttet til 
medisiner; informasjon angående helse og velvære. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308885 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201914392 
(220) Inndato: 2019.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY 
AS, Postboks 6658 Rodeløkka, 0502 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 30   Kakao; kakao og sjokoladebaserte drikker og 
produkter som benyttes for å lage slike drikker; 
sjokolade, ikke-medisinske konfektyrer, særlig 
sjokoladekonfektyrer og konfektyrer av sukker; kjeks, 
vaffelkjeks, kaker, bakverk, ostekaker, bakte produkter 
og deigprodukter; produkter laget av korn; spiseis, 
særlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og 
desserter; avkjølte konfektyrer og desserter; 
sjokoladepålegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308886 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201914731 
(220) Inndato: 2019.11.06 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TINA ISABEL HESTHAGEN, RUNNINGSVEGEN 143, 
2676 HEIDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet i form av å skrive blogger. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308887 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201902253 
(220) Inndato: 2019.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Svendsens Glass-Service as 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SVENDSEN'S GLASS-SERVICE AS, Postboks 196 
Alnabru, 0614 OSLO, Norge 
NIELS HØEGH, OSTADALSVEIEN 50, 0753 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 21   Glass [råmateriale]; belyst glass, ikke for 

bygningsformål; glassvarer, porselen og keramikk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308888 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201914389 
(220) Inndato: 2019.10.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA, De 

Beukelaer-Pareinlaan 1, 2200 HERENTALS, Belgia 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Saltede, krydrede, pikante eller søte produkter til 

aperitiff, nærmere bestemt basert på smakstilsatte eller 
naturlige poteter, og mini charcuterie-varer til aperitiff.  

  Klasse 30   Ristet brød, kavringer, kjeks (søte eller saltede, 
krydrede eller pikante); vaffelkjeks, kjeks, kaker, 
bakverk, alle disse varene naturlige og/eller i saus 
og/eller fylte og/eller smakstilsatte; terter og paier (søte 
eller saltede, krydrede eller pikante); pizzaer, tilberedte 
retter som helt eller delvis består av bakverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308889 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.15, EM, 018137464 
(210) Søknadsnr.: 201913930 
(220) Inndato: 2019.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stendals El AB, Signalistgatan 17, 72131 VÄSTERÅS, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallkomponenter for dører; dørbeslag av metall; 

låsebolter; dørhandtak av metall; låser og nøkler, av 
metall; låser av metall, annet enn elektrisk; dørlukkere 
av metall, ikke-elektrisk.  

  Klasse 9   Elektriske låser; adgangskontrollenheter; elektriske 
apparater for adgangskontroll; elektroniske 
adgangskontrollsystem for bygninger; sikkerhets-, 
beskyttelses- og signalanlegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308890 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.15, EM, 018137468 
(210) Søknadsnr.: 201913932 
(220) Inndato: 2019.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stendals El AB, Signalistgatan 17, 72131 VÄSTERÅS, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallkomponenter for dører; dørbeslag av metall; 

dørhåndtak av metall; låser og nøkler, av metall; låser 
av metall, annet enn elektrisk 

  Klasse 9   Elektriske låser 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308891 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201913551 
(220) Inndato: 2019.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 T. Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, 5500 
MIDDELFART, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Eksosanlegg og lydpotter til kjøretøy; 
brennstoffsystemer til forbrenningsmotorer for 
automobiler; deler og tilbehør til alle nevnte varer (ikke 
inneholdt i andre klasser) utelukkende til bruk med 
kjøretøy. 

  Klasse 11   Lykter samt deler og tilbehør dertil til kjøretøy. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308892 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916033 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308893 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916034 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308894 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916036 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308895 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.04, US, 88/459,189 
(210) Søknadsnr.: 201916006 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nevro Corp., 1800 Bridge Parkway, CA94065 
REDWOOD, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr, nemlig en implanterbar elektrisk 
stimuleringsanordning for smertekontroll; medisinske 
elektroder, elektrodesystemer og andre deler og 
tilbehør som er spesielt tilpasset for bruk med en 
elektrisk stimuleringsanordning for smertekontroll; 
medisinsk utstyr for bruk i vev og nevralt vev for å 
modulere nevrologiske signaler, og deler og tilbehør 
som er spesielt tilpasset for bruk dertil, inkludert 
medisinske elektroder; elektrisk 
nevromoduleringsterapiapparat for smertekontroll, og 
deler og tilbehør som er spesielt tilpasset for bruk dertil, 
inkludert medisinske elektroder; medisinske elektroder, 
elektrodesystemer, ledninger, kirurgiske ledninger, 
defibrilleringselektroder og 

defibrilleringselektrodeledninger for medisinsk utstyr, 
nemlig implanterbare elektriske 
stimuleringsanordninger 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308896 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201912925 
(220) Inndato: 2019.10.01 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHOW FOUNTAIN BVBA, Nokeredorpstraat (NOK) 
55A, 9771 KRUISEM, Belgia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Hestelotion for veterinære formål; vaskemidler for 
hester [insekticider]; insektfrastøtende 
midler(repellents) for hester; vaksiner for hester. 

  Klasse 8   Hesteklippere; hestetrimmere. 
  Klasse 10   Veterinære apparater og instrumenter; ortopediske 

artikler for hester; suturmaterialer for hester; 
støttebandasjer og suspensorier for hester; 
kompresjonsbandasjer for hester; ortopediske 
bandasjer for hester. 

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; dyreskinn og huder; kofferter 
og reisevesker; pisk, seletøy og salmakervarer; 
halsbånd, lenker og klær for dyr; bandasjer for hester; 
bitt for hester [bissel]; hestetepper; skylapper for 
hester; bissel for hester; dekken og klær for hester; 
saltrekk for hestesaler; krybbebitereim; fluemasker for 
hester; fluedekken for hester; ørehetter for hester; 
boots (sko for barfot-høver) for hesters framben; 
salgjorder av lær og lærimitasjoner; grimer og leietau 
for hester; pannebånd for hester; hodebeskyttere for 
hester; boots (sko for barfot-høver) for hesters bakben; 
knebeskyttere for hester; benbandasjer for hester; 
kopper for hestehover; salputer; tykke hestedekken; 
tynne hestedekken; saldekken (sjabrak); sko for hester; 
benbeskyttere og knebandasjer for hester; 
broddhullsplugger for hestesko; haleposer, 
halebeskyttere og halebandasjer for hester; treningstau 
for hester; beinbelegg til hest. 

  Klasse 21   Børster for stell og røkt av hester; hestekammer. 
  Klasse 28   Leker for hester. 
  Klasse 31   Spiselige godbiter for hester; næringsmidler til hester; 

hestefôr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308897 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201915418 
(220) Inndato: 2019.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Niesmann + Bischoff GmbH, Clou-Str. 1, 56751 
POLCH, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bobiler; campingbiler; campingvogner; kompakte 
campingkjøretøy [feriebiler]; bobiler [feriebiler]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308898 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.07, JP, 2019-

130407T 
(210) Søknadsnr.: 201916007 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Medicaroid Corporation, 1-6-5 Minatojima 
Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, HYOGO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; veterinære 
apparater og instrumenter; kirurgiske apparater og 
instrumenter; kirurgiske roboter, og maskiner og 
instrumenter for disse; indremedisinske støtteroboter, 
og maskiner og instrumenter for disse; laparoskopiske 
operasjonsroboter, og maskiner og instrumenter for 
disse; røntgenbehandlingsroboter, og maskiner og 
instrumenter for disse; kateteroperasjonsroboter, og 
maskiner og instrumenter for disse; 
røntgenundersøkelsesroboter, og maskiner og 
instrumenter for disse; rehabiliteringsroboter, og 
maskiner og instrumenter for disse; galvaniske eller 
hypertermiske roboter, og maskiner og instrumenter for 
disse; styringsinnretning for medisinske eller 
veterinære roboter, og maskiner og instrumenter for 
disse; medisinske eller veterinære roboter, og deler og 
tilbehør for disse; kniver for kirurgiske formål eller 
skalpeller; senger, spesiallaget for medisinske formål; 
operasjonsbord; pasientundersøkelses- og/eller 
behandlingsbord; reseptoversikter for sykehusbruk; 
deler og armaturer for de forannevnte varene. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinske 
eller veterinære apparater og instrumenter; fjernstyrt 
vedlikehold og reparasjon av medisinske eller 
veterinære apparater og instrumenter; Tilveiebringe 
informasjon relatert til installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av medisinske eller veterinære apparater og 
instrumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
medisinske eller veterinære roboter, og deler og 
tilbehør for disse; fjernstyrt vedlikehold og reparasjon 
av medisinske eller veterinære roboter, og deler og 
tilbehør for disse; tilveiebringe informasjon relatert til 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinske 
eller veterinære roboter, og deler og tilbehør for disse; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskiner, tilleggsutstyr for datamaskiner, 
dataprogramvare og dataprogram; fjernstyrt vedlikehold 
og reparasjon av datamaskiner, tilleggsutstyr for 

datamaskiner, dataprogramvare og dataprogram; 
tilveiebringe informasjon relatert til installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, 
tilleggsutstyr for datamaskiner, dataprogramvare og 
dataprogram; vedlikehold og reparasjon gjennom 
fjernovervåking av driftsforhold for medisinske eller 
veterinære apparater og instrumenter; vedlikehold og 
reparasjon gjennom fjernovervåking av driftsforhold for 
medisinske eller veterinære roboter, og deler og 
tilbehør for disse; vedlikehold og reparasjon gjennom 
fjernovervåking av driftsforhold for datamaskiner og 
tilleggsutstyr for datamaskiner. 

  Klasse 41   Medisinsk opplæring og undervisning; opplæring og 
utdanning for håndtering av medisinske apparater og 
instrumenter; undervisningstjenester relatert til 
medisinske apparater og instrumenter; opplæring og 
utdanning for håndtering av kirurgiske apparater og 
instrumenter; undervisningstjenester relatert til 
kirurgiske apparater og instrumenter; 
undervisningstjenester innen fagfeltet kirurgi.  

  Klasse 42   Overvåkning av datasystemer gjennom fjerntilgang; 
fjernovervåkning av medisinske apparater og 
instrumenter via datanettverk; fjernovervåkning for 
reparasjon eller vedlikehold av medisinske apparater 
og instrumenter av datasystemer; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer relatert til medisinske 
apparater og instrumenter; fjernovervåkning av 
kirurgiske apparater og instrumenter via datanettverk; 
fjernovervåkning for reparasjon eller vedlikehold av 
kirurgiske instrumenter av datasystemer; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer relatert til kirurgiske 
apparater og instrumenter; innsamling av informasjon 
og analyse rundt driftsstatus til kirurgiske roboter via 
datanettverk; tilveiebringe informasjon vedrørende 
vitenskapelig teknologi med hjelp av kommunikasjon 
ved bruk av dataterminaler, inkludert de tilveiebrakt 
gjennom internett; tilveiebringe informasjon vedrørende 
vitenskapelig teknologi via nettverkskommunikasjon; 
forskning og utvikling av medisinske apparater og 
instrumenter. 

  Klasse 44   Leie av medisinske eller veterinære apparater og 
instrumenter, og deler og tilbehør for disse; medisinske 
tjenester; medisinsk testing, medisinsk diagnose, 
kirurgi og medisinsk behandling gjennom 
fjernovervåkning eller fjernoperering med medisinske 
eller veterinære apparater og instrumenter; medisinsk 
testing, medisinsk diagnose, kirurgi og medisinsk 
behandling gjennom fjernovervåkning eller 
fjernoperering med medisinske eller veterinære roboter, 
og deler og tilbehør for disse; medisinske 
fjernbehandlingstjenester (telemedisin); medisinske 
assistansetjenester; kirurgiske assistansetjenester; 
istandgjøring og utdeling av medikamenter; 
tilveiebringe medisinsk eller terapeutisk informasjon, og 
rådgivende- og konsulenttjenester relatert til disse 
tjenestene; medisinsk diagnostikktesting eller klinisk 
laboratorietesting. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308899 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916008 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

SIKA e-SiC 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FIVEN NORGE AS, Nordheim, Postboks 113, 4792 
LILLESAND, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig 
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silisiumkarbider til ildfaste og metallurgiske formål og 
som tilsetning i keramiske komponenter og metall-
legeringer. 

  Klasse 3   Silisiumkarbider. 
  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; halvledere; elektroniske kretser; 
radiomottakere- og sendere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308900 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916009 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Smakstilsetninger i form av sauser, brukt som 

smakstilsetninger, salatdressinger, marinader og 
grillmarinader; barbecue-sauser, sennep, eddik, dip-
sauser, salt, krydder; grill-sauser og sauseblandinger; 
krydder i form av glasurer til mat og matglasurmikser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308901 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916010 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Smakstilsetninger i form av sauser, brukt som 

smakstilsetninger, salatdressinger, marinader og 
grillmarinader; barbecue-sauser, sennep, eddik, dip-
sauser, salt, krydder; grill-sauser og sauseblandinger; 
krydder i form av glasurer til mat og matglasurmikser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308902 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 202002308 
(220) Inndato: 2020.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OYHO AS, Holtegata 10, 0259 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner. [nedlastbare]. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Arkitekttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308903 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 201916042 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

INTELILIGHT 
(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 10   Intraokulære linser; proprietær linsedesign 
(proprietary lens design) solgt som en integrert 
komponent av en intraokulær linse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308904 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 202002599 
(220) Inndato: 2020.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kanda AS, Hegdalveien 81, 3261 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

hamburgerkjøtt; rå hamburgere; kebab; kylling; 
ferdigretter bestående hovedsakelig av kjøtt eller 
fjærkre.   

  Klasse 30   Hamburgere (brød); toast; brød, bakverk og 
konfektyrer; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter;  eddik, sauser, dressinger, remulade 
og andre smakstilsetninger.  

  Klasse 41   Utdanning; opplæring; utdanning og opplæring knyttet 
til tilberedning av matretter; utdanning og opplæring 
knyttet til montering og lagring av matretter.  

  Klasse 43   Servering og tilberedning av mat og drikke; 
restaurant- og cateringtjenester; private og personlige 
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kokketjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308905 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 202002600 
(220) Inndato: 2020.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kanda AS, Hegdalveien 81, 3261 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

hamburgerkjøtt; rå hamburgere; kebab; kylling; 
ferdigretter bestående hovedsakelig av kjøtt eller 
fjærkre.   

  Klasse 30   Hamburgere (brød); toast; brød, bakverk og 
konfektyrer; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter;  eddik, sauser, dressinger, remulade 
og andre smakstilsetninger.  

  Klasse 41   Utdanning; opplæring; utdanning og opplæring knyttet 
til tilberedning av matretter; utdanning og opplæring 
knyttet til montering og lagring av matretter.  

  Klasse 43   Servering og tilberedning av mat og drikke; 
restaurant- og cateringtjenester; private og personlige 
kokketjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308906 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(210) Søknadsnr.: 202002601 
(220) Inndato: 2020.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kanda AS, Hegdalveien 81, 3261 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

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

hamburgerkjøtt; rå hamburgere; kebab; kylling; 
ferdigretter bestående hovedsakelig av kjøtt eller 
fjærkre.   

  Klasse 30   Hamburgere (brød); toast; brød, bakverk og 
konfektyrer; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter;  eddik, sauser, dressinger, remulade 
og andre smakstilsetninger.  

  Klasse 41   Utdanning; opplæring; utdanning og opplæring knyttet 
til tilberedning av matretter; utdanning og opplæring 
knyttet til montering og lagring av matretter.  

  Klasse 43   Servering og tilberedning av mat og drikke; 
restaurant- og cateringtjenester; private og personlige 
kokketjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308907 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003065 
(220) Inndato: 2020.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARTSDATABANKEN, PB 1058, 7446 TRONDHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Sortering av data i databaser. 
  Klasse 41   Undervisnings- og opplæringstjenester. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308908 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003061 
(220) Inndato: 2020.03.04 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARTSDATABANKEN, PB 1058, 7446 TRONDHEIM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Sortering av data i databaser. 
  Klasse 41   Undervisnings- og opplæringstjenester. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308909 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.21, EM, 018025658 
(210) Søknadsnr.: 201911190 
(220) Inndato: 2019.08.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MSCI Inc., 7 World Trade Center, 250 Greenwich 
Street, 49th Floor, NY10007 NEW YORK, USA 

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

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

  Klasse 9   Nedlastbar programvare til datamaskiner og 
dataprogrammer for bruk i finansielle analyser, 
finansielle verdivurderinger og risikostyring; nedlastbar 
dataapplikasjon-programvare til datamaskiner som kan 
brukes til å analysere og administrere porteføljer for 
egenkapital, fast inntekt og andre finansielle verktøy; 
nedlastbar dataprogramvare for bruk i 
prestasjonsanalyse, databasestyring og administrering 
av eiendomsinvesteringer i eiendomsmarkedsfeltet; 
nedlastbare dataprogrammer og programvare for å 
tilveiebringe et system for kredittrangering av 
børsnoterte selskaper; nedlastbare rapporter 
inneholdende informasjon relatert til et 
kredittrangeringssystem for børsnoterte selskaper; 
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av 
artikler, forskningsartikler og –rapporter innenfor feltene 
handel, finans, og styring av miljømessige, sosiale og 
forretningsetiske forhold (esg); elektronisk opplæring- 
og øvingsmateriell inneholdende instruksjoner innenfor 
feltene handel og bedriftsledelse innspilt på 
elektroniske datamedier. 

  Klasse 16   Trykksaker, nemlig publikasjoner relatert til finansielle 
indekser og forskningsrapporter, alle relatert til 
finansiell informasjon og finansielle data; 
forskningsrapporter om forskning på styring av 
miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold 
(esg); trykt instruksjonsmateriell om eiendomsmarkedet 
og finans; trykt opplæring- og undervisningsmateriell 
relatert til eiendomsmarkedet.  

  Klasse 35   Kompilering av bedriftsinformasjon til databaser; 
finansforskning, økonomiske prognoser og analyser 
relatert til handel og finans; finansinformasjon innenfor 
feltene finansanalyse, risikoanalyse, eiendom, styring 
av miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold 
(esg), tilveiebringelse av en digital nettdatabase med 
miljømessig bedriftsinformasjon, sosial 
bedriftsinformasjon og global bedriftsinformasjon.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester, nemlig å tilveiebringe finansielle 
data, nemlig å tilveiebringe markedsinformasjon om 
aksjer/verdipapirer, tilveiebringe finansiell informasjon 
og finansiell informasjon i form av finansielle 
analysedata; tilveiebringe informasjon om finansielle 
indekser og forskningstjenester relatert til 
verdipapirinvesteringer; finansiell risikostyring; 
informasjonstjenester om finansielle risikoer, nemlig 
kompilering og konsolidering av finansiell informasjon 
og nøkkelindikatorer for finansielle risikoer til finansiell 
bruk og tilveiebringelse av informasjon til investorer, 
revisorer og forsikringsbærere for å gi disse muligheten 
til å gjennomføre bedre finansielle risikovurderinger; 
tilveiebringelse av finansiell informasjon og indekser; 
tilveiebringelse av finansiell informasjon og indekser via 
en dataplattform; eiendomstaksering, finansiell 
forskning og finansielle valueringer av privat eiendom 
og fast eiendom; tilveiebringe finansiell informasjon og 
indekser; finansiering og finansiell investering med 
informasjon i form av forskning, data, analyser, 
analyseverktøy og rapporter tilveiebrakt i elektroniske 
databaser på nett; finansielle tjenester, nemlig 
tilveiebringelse av finansielle data i form av finansielle 
indekser; forberedelse av finansielle rapporter og 
finansielle rapporter som inneholder finansanalyse for 

andre.  
  Klasse 42   Leverandør av applikasjonstjenester, nemlig 

vertstjenester, vedlikehold og utvikling av 
programvareapplikasjoner for andre i feltet finans- og 
investeringsanalyse; tilveiebringe nettbasert ikke-
nedlastbar programvare for tilveiebringelse av 
finansielle data til databehandling, analyse, utregning 
og bearbeiding; tilveiebringe nettbasert ikke-nedlastbar 
programvareplattform for analyse, utregning, 
bearbeiding og administrering av data fra 
datanettverksservere og gatewayer; tilveiebringe 
administreringsverktøy for investeringer og tilgang til 
finansielle data og analysedata, og markedsdata; 
tilveiebringe administreringsverktøy for investeringer, 
nemlig programvare for analyse, utregning, bearbeiding 
og administrering av data; tilveiebringe nettbasert ikke-
nedlastbar programvareplattform som gjør det mulig for 
brukere å innsette og integrere finansielle datakilder for 
finansiell analyse og for å generere rapporter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308910 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003389 
(220) Inndato: 2020.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SWOOSH AS, Fayes gate 4, 3110 TØNSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 
TØNSBERG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Rengjøringsmidler og preparater; rense-, vaske- og 

poleringsmidler. 
  Klasse 21   Rengjøringsredskaper [håndredskap]; artikler til 

rengjøringsformål; mopper; kluter for rengjøring. 
  Klasse 37   Rengjøringstjenester; rengjøring av kontorbygninger 

og forretningslokaler; rengjøring av offentlige rom; 
rengjøring av bygninger [interiør]; utleie av 
rengjøringsmaskiner; innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester; vaktmestertjenester i form 
av rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet; rengjøring av fly; rengjøring av 
kjøretøyer; rengjøring av bolighus; rengjøring av 
kirurgiske instrumenter og utstyr; rengjøring av miljøer 
før og etter arrangementer; industrielle og kommersielle 
rengjøringstjenester; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av rengjøringsmaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308911 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201913541 
(220) Inndato: 2019.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 T. Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, 5500 
MIDDELFART, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Eksosanlegg og lydpotter til kjøretøy; 
brennstoffsystemer til forbrenningsmotorer for 
automobiler; deler og tilbehør til alle nevnte varer (ikke 
inneholdt i andre klasser) utelukkende til bruk med 
kjøretøy. 

  Klasse 11   Lykter samt deler og tilbehør dertil til kjøretøy; 
installasjoner og apparater til oppvarming, ventilasjon 
og aircondition til automobiler. 

  Klasse 12   Reservedeler og tilbehør (ikke inneholdt i andre 
klasser) til kjøretøy til bruk på land. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308912 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201913545 
(220) Inndato: 2019.10.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 T. Hansen Gruppen A/S, Stensgårdvej 1, 5500 
MIDDELFART, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Eksosanlegg og lydpotter til kjøretøy; 
brennstoffsystemer til forbrenningsmotorer for 
automobiler; deler og tilbehør til alle nevnte varer (ikke 
inneholdt i andre klasser) utelukkende til bruk med 
kjøretøy. 

  Klasse 11   Lykter samt deler og tilbehør dertil til kjøretøy; 
installasjoner og apparater til oppvarming, ventilasjon 
og aircondition til automobiler. 

  Klasse 12   Reservedeler og tilbehør (ikke inneholdt i andre 
klasser) til kjøretøy til bruk på land. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308913 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201914666 
(220) Inndato: 2019.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stendals El AB, Signalistgatan 17, 72131 VÄSTERÅS, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Metallkomponenter for dører; dørbeslag av metall; 

dørhåndtak av metall; låser og nøkler, av metall; låser 
av metall, annet enn elektrisk. 

  Klasse 9   Elektriske låser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308914 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201915310 
(220) Inndato: 2019.11.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NARDO BILSERVICE AS, Brusdalsvegen 200, 6011 
ÅLESUND, Norge 

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

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

  Klasse 9   Radioer for kjøretøy; sentrallåser for motorkjøretøy; 
låser for kjøretøy, elektriske; ladeststasjoner for el-
kjøretøy; batterier for kjøretøy. 

  Klasse 12   Kjøretøy; kollisjonsputer for kjøretøy; understell for 
kjøretøy; bremsetromler for kjøretøy; frontruter for 
kjøretøy; bremsesystemer for kjøretøy; skivebremser 
for kjøretøy; bremseskiver for kjøretøy; tilhengerfester 
for kjøretøy. 

  Klasse 35   Konsultasjon vedrørende foretaks-, butikk- og 
verkstedsadministrasjon; sammenstilling og 
systematisering av informasjon i databaser; 
databasehåndtering, nemlig bestillingstjenester 
vedrørende service, reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøy; salg av kjøretøy og deler til kjøretøy; import av 
kjøretøy og deler til kjøretøy; markedsføring av kjøretøy 
og deler til kjøretøy; bilforhandlertjenester. 

  Klasse 36   Taksering av kjøretøy. 
  Klasse 37   Service relatert til reparasjon av biler, billakkering, 

bilpolering, bilrengjøring- og vask, reparasjon og 
vedlikehold av bakkekjøretøy, reparasjon og 
vedlikehold av bildekk, reparasjon og vedlikehold av 
biler og tilhørende deler, og reparasjon og vedlikehold 
av bilmotorer og informasjons- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med bilreparasjon; reparasjon og 
vedlikehold av kjøretøy; konsultasjon vedrørende 
service, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; 
formidling av service, reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøy [oppretting av skader, lakkering av kjøretøy]. 

  Klasse 38   Automatisk overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; 
datakommunikasjonsvirksomhet; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; digital overføring av data via internett. 

  Klasse 39   Utleie og leasing av kjøretøyer; lagring av dekk og 
andre varer relatert til kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308915 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201916027 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHENZHEN SABBAT TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD., NO. 201, 2ND FLOOR, 
FACTORY BUILDING,SECOND INDUSTRIAL ZONE, 
NANKENG COMMUNITY,BANTIAN STREET, 
LONGGANG DISTRICT, 518000 SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG, Kina 

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

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

  Klasse 9   Headset; støydempende hodetelefoner; øretelefoner; 
øretelefoner for mobiltelefoner; musikk hodetelefoner; 
hodetelefoner; batterikasser; trådløse ladere; ladere for 
elektriske akkumulatorer; øreputer for hodetelefoner; 
støvsikre plugger for hodetelefonkontakter; 
adapterkabler for hodetelefoner; bærbare 
mediaspillere; ladere for elektriske batterier; elektriske 
batterier; elektroniske chipkort. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308916 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003025 
(220) Inndato: 2020.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NATURI (SOLHAUG ENK), Postboks 355, 9915 
KIRKENES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Fettsyrer. 
  Klasse 5   Kosttilskudd; kosttilskudd for kjæledyr; kosttilskudd for 

dyr; kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd bestående 
av vitaminer; kosttilskudd bestående av aminosyrer; 
kosttilskudd bestående av mineraler; kosttilskudd med 
kosmetisk effekt; kosttilskudd for mennesker og dyr; 
kosttilskudd for kontroll av kolesterol; kosttilskudd for 
kjæledyr i form av pulverdrikkblanding; kosttilskudd for 
kjæledyr i form av snacks; kosttilskudd bestående av 
sporstoffer; vitaminer for kjæledyr; linfrøbaserte 
kosttilskudd; linfrøoljebaserte kosttilskudd; gjærbasert 
kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; acaipulver, 
kosttilskudd; hvetespirebaserte kosttilskudd; mineralske 
kosttilskudd; kosttilskudd bestående av aminosyrer, 
mineraler og sporstoffer; antioksidanter for bruk som 
kosttilskudd; vitamin- og mineraltilskudd for kjæledyr; 
nutrasøytisk mat som kosttilskudd; kosttilskuddsdrikker; 
fruktsmaktilsatte kosttilskuddsdrikkeblandinger i 
pulverform; hvetekosttilskudd; sinkkosttilskudd; vitamin- 
og mineralkosttilskudd; soyaproteinkosttilskudd; 
vitamin- og mineraltilskudd; vitamintilskudd; 
vitamintabletter; vitaminer for dyr; vitaminer; 
vitamindråper; Omega-3 fettsyrer; algebasert omega-3 
olje med fettsyrene DHA og EPA. 

  Klasse 29   Matolje; matoljer og -fett; tørkede spiselige alger; 
spiselige alger, bearbeidet; bearbeidede alger for 
menneskelig forbruk; tang, konservert; tang, 
bearbeidet; oljeblanding for mat; olivenolje; olivenolje 
for matlaging; extra virgin olivenolje til mat; ekstra 
jomfruolivenolje for kulinariske formål; vegetabilsk 
chips; algeekstrakter for mat; tørket spiselig alge; 
vegetabilske oljer for mat; vegetabilsk gelatin. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 308917 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202001834 
(220) Inndato: 2020.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GOALKEEPER AS, Sem Sælands vei 5, 7034 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for trening og helse. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; treningsklær og -fottøy. 
  Klasse 38   Tilveiebringelse av telekommunikasjonstjenester for 

tilgang til databaser med informasjon til bruk i 
forbindelse med personlig helse, trening og kosthold; 
elektronisk overføring av meldinger, tale, data og bilder 
gjennom et globalt kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk kommunikasjon; elektronisk overføring av 
strømmede og nedlastbare lydfiler og filer med 
multimedieinnhold via data- og andre 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 41   Digital tilveiebringelse av treningskonkurranser og -
arrangement; sportslige og kulturelle arrangement. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308918 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202001836 
(220) Inndato: 2020.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GOALKEEPER AS, Sem Sælands vei 5, 7034 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for trening og helse. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; treningsklær og -fottøy. 
  Klasse 38   Tilveiebringelse av telekommunikasjonstjenester for 

tilgang til databaser med informasjon til bruk i 
forbindelse med personlig helse, trening og kosthold; 
elektronisk overføring av meldinger, tale, data og bilder 
gjennom et globalt kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk kommunikasjon; elektronisk overføring av 
strømmede og nedlastbare lydfiler og filer med 
multimedieinnhold via data- og andre 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 41   Digital tilveiebringelse av treningskonkurranser og -
arrangement; sportslige og kulturelle arrangement. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308919 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202001838 
(220) Inndato: 2020.02.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GOALKEEPER AS, Sem Sælands vei 5, 7034 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for trening og helse. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; treningsklær og -fottøy. 
  Klasse 38   Tilveiebringelse av telekommunikasjonstjenester for 

tilgang til databaser med informasjon til bruk i 
forbindelse med personlig helse, trening og kosthold; 
elektronisk overføring av meldinger, tale, data og bilder 
gjennom et globalt kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk kommunikasjon; elektronisk overføring av 
strømmede og nedlastbare lydfiler og filer med 
multimedieinnhold via data- og andre 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 41   Digital tilveiebringelse av treningskonkurranser og -
arrangement; sportslige og kulturelle arrangement. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308920 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201916056 
(220) Inndato: 2019.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GARNIUS NO AS, Industrigata 25, 5537 
HAUGESUND, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Strikkemønstre.  
  Klasse 23   Garn. 
  Klasse 26   Strikkepinner og nåler; knapper.  
  Klasse 35   Markedsføring og salg av strikkemønstre, garn, 

strikkepinner, nåler og knapper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308921 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201916037 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Smoothie Xchange AS, Økrisletta 5, 1340 SKUI, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Supper; grønnsaksalater; fruktsalater; snackmat og 

snackbarer inneholdende nøtter, frø og/eller tørket 
frukt; bearbeidet kokos; kokoschips; potetchips; 
grønnsakchips; fruktchips. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao; snackmat og snackbarer 
inneholdende ris, korn, müsli og/eller sjokolade; 
granola (korn- og frøblandinger); maischips; kornbasert 
chips. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; smoothie; fruktdrikker; 
fruktjuicer; saft og andre ikke-alkoholholdige preparater 
til fremstilling av drikker. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; kaféer; 
smoothiebarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308922 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201916049 
(220) Inndato: 2019.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xebra Brands Ltd., 1090 Hamilton Street, BCV6B2R9 
VANCOUVER, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; alkoholfrie kullsyreholdige drikker; 
alkoholfritt øl; alkoholfri cider; alkoholfrie 
cocktailpreparater; ferdigblandede ikke-alkoholholdige 
drikker; energidrikker; ingefærøl; mineralvann; 
sodavann. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308923 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.15, EM, 018137087 
(210) Søknadsnr.: 201915275 
(220) Inndato: 2019.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VetZoo AB, Kistagången 20B, 16440 KISTA, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Valea AB, Box 1098, 40523 GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av dyrefor; salg (detaljhandel) av 
hygienisk pleie for dyr; salg (detaljhandel) av 
skjønnhetspleie for dyr; salg (detaljhandel) av dyrestrø; 
salg (detaljhandel) av veterinært utstyr; salg 
(detaljhandel) av veterinære artikler; salg (detaljhandel) 
av veterinære instrumenter; salg (detaljhandel) av 
veterinære preparater; salg (detaljhandel) av 
sengeunderlag for dyr; salg (detaljhandel) av leker for 
kjæledyr; salg (detaljhandel) av bur for kjæledyr; salg 
(detaljhandel) av boller for mat og drikke for husdyr; 
salg (detaljhandel) av kosttilskudd for dyr; salg 
(detaljhandel) av klær for dyr; salg (detaljhandel) av 
lenker for dyr; salg (detaljhandel) av munnkurver; salg 
(detaljhandel) av gps [global positioning system] -
sendere; salg (detaljhandel) av preparater for pelspleie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308924 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201916038 
(220) Inndato: 2019.11.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FJELLULLA AS, Dronning Åsas vei 6 B, 7040 
TRONDHEIM, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Insektsmiddel 
  Klasse 24   Bomullsstoffer; elastiske tøystoffer; filt; flanell [stoffer]; 

tekstilmaterialer; tekstilstoffer; ullstoffer; vadmel; 
insektsnett 

  Klasse 25   Fottøy; hatter; caps; hetter [klær]; klær; sportstøy; 
regntøy; undertøy; yttertøy 

  Klasse 40   Materialbehandling etter bestilling fra andre; 
materialbehandlingsinformasjon; tekstilbehandling; 
tøybehandling 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308925 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201914380 
(220) Inndato: 2019.10.29 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seventh Generation, Inc., 60 Lake Street, VT05401 
BURLINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Såpe; rengjøringsmidler; parfyme; eteriske oljer; 
deodoranter og antiperspiranter; hårpleiepreparater; 
hårsjampoer og balsamer; ikke-medisinerte 
toalettpreparater; preparater for badekar og dusj; 
hudpleiemidler; oljer, kremer og hudkremer for huden; 
preparater for solbruning og solbeskyttelse; kosmetikk; 
sminkefjerningspreparater; vaselin; leppepleiemidler; 
bomull for kosmetiske formål; bomullspinner for 
kosmetiske formål; lommetørklær, pads eller 
våtservietter impregnert eller fuktet med rensende eller 
kosmetiske kremer; tannpleiemidler; ikke-medisinerte 
munnvann; preparater for pleie av munnen og tennene; 
tannkrem.  

  Klasse 5   Hygieneprodukter for kvinner, nemlig tamponger og 
sanitetsbind; engangsbleier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308926 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 201915377 
(220) Inndato: 2019.11.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Seventh Generation, Inc., 60 Lake Street, VT05401 
BURLINGTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3    Blekemidler for klesvask, klesvaskemidler, 
oppvaskmidler, vaskemidler for glass, 
toalettvaskemidler, universalvaskemidler; tøymyknere; 
oppvaskmaskinskyllemiddel; klorfrie blekemidler for 
klesvask, klesvaskemidler, oppvaskmidler, vaskemidler 
for glass, toalettvaskemidler, universalvaskemidler; 
engangskluter impregnert med rengjøringspreparater til 
husholdning; såpe; rengjøringspreparater; parfyme; 
eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; 
hårpleiepreparater; hårsjampoer og balsamer; ikke-
medisinerte toalettpreparater; preparater for badekar 
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og dusj; hudpleiemidler; oljer, kremer og hudkremer for 
huden; preparater for solbruning og solbeskyttelse; 
kosmetikk; sminkefjerningspreparater; vaselin; 
leppepleiemidler; bomull for kosmetiske formål; 
bomullspinner for kosmetiske formål; lommetørklær, 
pads eller våtservietter impregnert eller fuktet med 
rensende eller kosmetiske kremer; tannpleiemidler; 
ikke-medisinerte munnvann; preparater for pleie av 
munnen og tennene; tannkrem. 

  Klasse 5   Hygieneprodukter for kvinner, nemlig tamponger og 
sanitetsbind; engangsbleier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308927 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.28, EM, 017947655 
(210) Søknadsnr.: 201901594 
(220) Inndato: 2019.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
CA90670 SANTA FE SPRINGS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall [uedelt]; små gjenstander av metal 
[isenkramvarer]; stål for sveising og lodding; 
fyllmaterialer for sveisning og lodding; metalltråder og 
metallstenger for sveising, plating, metallisering og 
lodding; flussbelagte stenger og flussbelagte ledninger 
for sveisning og lodding; rør og ledninger av metall; 
materialer til sveising, lodding og skjæring; 
forbruksmaterialer for sveising, lodding, skjæring og 
lodding; preparater for sveising og lodding bestående 
av loddemetall og flussmiddel. 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner for behandling av 
materialer og for produksjon; motorer og maskiner 
[unntatt for landkjøretøyer]; generatorer; generatorer for 
skjæring og lodding; sveisegeneratorer; koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
landkjøretøy); apparater for sveising, lodding og 
skjæring; maskiner for sveising, skjæring, lodding og 
deler dertil; robotapparater og maskiner for sveising, 
lodding og skjæring; maskiner og apparater for 
gassveising, lodding og gasskjæring; verktøy for 
metallsveising, lodding og skjæring; sveisebrennere, 
håndholdte; gassdrevne sveisebrennere, gassdrevne 
brennere for lodding og gassdrevne skjærebrennere; 
blåserør og blåselamper (deler til maskiner for sveising, 
lodding eller skjæring); loddeblåsere; blåselamper for 
sveising, lodding og skjæring; trykkreduksjonsventiler 
og trykkregulatorer til maskiner for sveising, lodding og 
skjæring; blåselamper, håndholdte; blåselamper og 
stangholdere for sveising, lodding, skjæring og 
metallbearbeiding; blåselamper og elektrodeholdere for 
sveising, lodding, skjæring og metallbearbeiding; 
regulatorer og trykkregulatorer for sveising, lodding og 
skjæremaskiner; verktøy for sveising, lodding og 
skjæring av metaller; utstyr for sveising, lodding og 
skjæring; utstyr for sveising, lodding og skjæring; 
jordbearbeidingsredskaper, andre enn manuelt drevne; 
mekaniske håndverktøy; apparater og instrumenter for 
skjæring, sveising og lysbuesveising; apparater og 
instrumenter for lodding og sveising; elektriske sveise- 

og kuttesystem og deler dertil; elektroniske 
robotsveisesystemer og - skjæresystemer og deler 
dertil; elektroniske lodde- og sveisesystemer og deler 
dertil; elektroniske robotloddesystemer og deler dertil; 
elektriske stasjoner for sveising, lodding og skjæring; 
sveiseapparater, elektriske; elektriske loddeapparater 
og skjæreapparater; sveiseelektroder; loddeelektroder; 
elektriske sveise- og loddekit; blåselampe [manuelt 
drevne]; blåselamper [manuelt drevne] for sveising og 
lodding; sveise- og loddeutstyr for hånddrevne verktøy; 
håndbetjente blåselamper og elektrodeholdere for 
metallbearbeiding, lodding, skjæring og sveising; 
Håndbetjente maskiner og apparater for gasskjæring, 
sveising eller lodding; håndverktøy for sveising eller 
lodding; håndbetjente verktøy for sveising og lodding; 
håndbetjente innretninger for sveising og lodding; 
håndbetjent utstyr for sveising og lodding. 

  Klasse 8   Håndverktøy, instrumenter og redskaper [manuelt 
drevne]; kniver, platesaks; håndverktøy [manuelt 
drevne]; hammere [redskap]; sveisehammere; 
skjæreutstyr for hånddrevne verktøy; håndverktøy 
formetallskjæring; håndbetjente verktøy for skjæring; 
håndbetjente innretninger for skjæring; håndbetjent 
utstyr for skjæring. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veiings-, målings-, 
signalerings-, kontrollapparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; transformatorer for sveising, 
lodding og skjæring; elektroder; Kalkulatorer; 
Databehandlingsutstyr; datamaskiner; 
dataprogramvare; datamaskinvare; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon av lyd 
eller bilder; Magnetiske databærere; grammofonplater; 
cd-plater; DVDer og andre digitale opptaksmedier; 
strømtilførsel for sveise-, lodde- og skjæremaskiner; 
verneklær; verneklær for sveising, lodding og skjæring; 
beskyttende hjelmer, hansker, vernebriller, masker, 
beskyttelsesskjermer; hjelmer, hansker, vernebriller, 
masker og beskyttelsesskjermer for sveising, lodding 
og skjæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308928 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.28, EM, 017947649 
(210) Søknadsnr.: 201901600 
(220) Inndato: 2019.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
CA90670 SANTA FE SPRINGS, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 
metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall [uedelt]; små gjenstander av metal 
[isenkramvarer]; stål for sveising og lodding; 
fyllmaterialer for sveisning og lodding; metalltråder og 
metallstenger for sveising, plating, metallisering og 
lodding; flussbelagte stenger og flussbelagte ledninger 
for sveisning og lodding; rør og ledninger av metall; 
materialer til sveising, lodding og skjæring; 
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forbruksmaterialer for sveising, lodding, skjæring og 
lodding; preparater for sveising og lodding bestående 
av loddemetall og flussmiddel.  

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner for behandling av 
materialer og for produksjon; motorer og maskiner 
[unntatt for landkjøretøyer]; generatorer; generatorer for 
skjæring og lodding; sveisegeneratorer; koblinger og 
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt 
landkjøretøy); apparater for sveising, lodding og 
skjæring; maskiner for sveising, skjæring, lodding og 
deler dertil; robotapparater og maskiner for sveising, 
lodding og skjæring; maskiner og apparater for 
gassveising, lodding og gasskjæring; verktøy for 
metallsveising, lodding og skjæring; sveisebrennere, 
håndholdte; gassdrevne sveisebrennere, gassdrevne 
brennere for lodding og gassdrevne skjærebrennere; 
blåserør og blåselamper (deler til maskiner for sveising, 
lodding eller skjæring); loddeblåsere; blåselamper for 
sveising, lodding og skjæring; trykkreduksjonsventiler 
og trykkregulatorer til maskiner for sveising, lodding og 
skjæring; blåselamper, håndholdte; blåselamper og 
stangholdere for sveising, lodding, skjæring og 
metallbearbeiding; blåselamper og elektrodeholdere for 
sveising, lodding, skjæring og metallbearbeiding; 
regulatorer og trykkregulatorer for sveising, lodding og 
skjæremaskiner; verktøy for sveising, lodding og 
skjæring av metaller; utstyr for sveising, lodding og 
skjæring; utstyr for sveising, lodding og skjæring; 
jordbearbeidingsredskaper, andre enn manuelt drevne; 
mekaniske håndverktøy; apparater og instrumenter for 
skjæring, sveising og lysbuesveising; apparater og 
instrumenter for lodding og sveising; elektriske sveise- 
og kuttesystem og deler dertil; elektroniske 
robotsveisesystemer og - skjæresystemer og deler 
dertil; elektroniske lodde- og sveisesystemer og deler 
dertil; elektroniske robotloddesystemer og deler dertil; 
elektriske stasjoner for sveising, lodding og skjæring; 
sveiseapparater, elektriske; elektriske loddeapparater 
og skjæreapparater; sveiseelektroder; loddeelektroder; 
elektriske sveise- og loddekit; blåselampe [manuelt 
drevne]; blåselamper [manuelt drevne] for sveising og 
lodding; sveise- og loddeutstyr for hånddrevne verktøy; 
håndbetjente blåselamper og elektrodeholdere for 
metallbearbeiding, lodding, skjæring og sveising; 
Håndbetjente maskiner og apparater for gasskjæring, 
sveising eller lodding; håndverktøy for sveising eller 
lodding; håndbetjente verktøy for sveising og lodding; 
håndbetjente innretninger for sveising og lodding; 
håndbetjent utstyr for sveising og lodding.  

  Klasse 8   Håndverktøy, instrumenter og redskaper [manuelt 
drevne]; kniver, platesaks; håndverktøy [manuelt 
drevne]; hammere [redskap]; sveisehammere; 
skjæreutstyr for hånddrevne verktøy; håndverktøy 
formetallskjæring; håndbetjente verktøy for skjæring; 
håndbetjente innretninger for skjæring; håndbetjent 
utstyr for skjæring.  

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske, optiske, veiings-, målings-, 
signalerings-, kontrollapparater og instrumenter; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av elektrisitet; transformatorer for sveising, 
lodding og skjæring; elektroder; Kalkulatorer; 
Databehandlingsutstyr; datamaskiner; 
dataprogramvare; datamaskinvare; apparater og 
instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon av lyd 
eller bilder; Magnetiske databærere; grammofonplater; 
cd-plater; DVDer og andre digitale opptaksmedier; 
strømtilførsel for sveise-, lodde- og skjæremaskiner; 
verneklær; verneklær for sveising, lodding og skjæring; 
beskyttende hjelmer, hansker, vernebriller, masker, 
beskyttelsesskjermer; hjelmer, hansker, vernebriller, 
masker og beskyttelsesskjermer for sveising, lodding 
og skjæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308929 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003035 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VITALTHINGS AS, Postboks 26, 3134 TØNSBERG, 
Norge 

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

kinematografiske, optiske, veings, målings, 
signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og 
undervisnings-apparater og instrumenter; 
vitenskapelige apparater; vitenskapelige apparater og 
instrumenter; vitenskapelige, optiske, målings, 
signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; 
vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; måle- 
og kontrollapparater og instrumenter; måle- og 
testmaskiner og instrumenter; måleredskaper; 
måleapparater, elektriske; måleapparater og -
instrumenter; måleinstrumenter; temperaturmålere. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
vitenskapelig forskning; vitenskapelig og industriell 
forskning; vitenskapelige undersøkelser; vitenskapelig 
og medisinsk forskning og utvikling; vitenskapelige 
tjenester innen forskning, testing og analyser; 
vitenskapelig forskning og utvikling; vitenskapelig 
analyse; vitenskapelig forskning og analyse; 
vitenskapelig forskning for medisinske formål; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert utvikling; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og relatert design; vitenskapelig forskning utført ved 
hjelp av databaser og internett; klargjøring av 
vitenskapelige rapporter; rådgivning innen vitenskapelig 
og industriell forskning; rådgivningstjenester innen 
vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; klargjøring 
av rapporter i forbindelse med vitenskapelig forskning; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
analyse; rådgivning i forbindelse med teknisk og 
vitenskapelig overvåking; rådgivning i forbindelse med 
teknisk og vitenskapelig måling; rådgivnings- og 
forskningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknisk 
rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; 
fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med 
vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling; 
tekniske måle- og testtjenester; utvikling av måle- og 
testmetoder; tekniske måle- og testlaboratorietjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308930 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003392 
(220) Inndato: 2020.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BREAKFAST AS, Møllegaten 6B, 3111 TØNSBERG, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 TENDEN ADVOKATFIRMA ANS, Postboks 423, 3101 

TØNSBERG, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater for opptak, lagring, overføring og 
reproduksjon av lyd og bilder; dataprogramvare; 
datamaskiner; applikasjoner, nedlastbare; humanoide 
roboter med kunstig intelligens; digitale 
reklameskjermer; dataprogramvare for to- eller 
tredimensjonal simulering for bruk i design og utvikling 
av industriprodukter; dataprogramvare for bruk ved 
opprettelse og design av nettsteder; dataprogramvare 
for å organisere og vise digitale bilder og fotografier. 

  Klasse 35   Reklame- og salgsfremmende tjenester; 
reklamebyråer; reklamevirksomhet; organisering og 
ledelse av varemesser, arrangementer og utstillinger 
med kommersielle eller reklameformål; manusskriving 
for reklameformål; konsulenttjenester vedrørende 
forretningsstrategi; rådgivning vedrørende 
reklamestrategi; utvikling og implementering av 
markedsstrategier for andre; presentasjon av bedrifter 
på Internett og andre medier. 

  Klasse 42   Design og utvikling av ny teknologi for andre; 
teknologiske rådgivningstjenester; design og utvikling 
av dataprogramvare for logistikk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308931 
(151) Reg.dato.: 2020.03.17 
(210) Søknadsnr.: 202003307 
(220) Inndato: 2020.03.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OGOORI AS, c/o Rune Gaasø, Hjellestadvegen 367, 
5259 HJELLESTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Ubearbeidet plast; ubehandlet plast for industriformål; 

plastemulsjoner; ubehandlede plastmaterialer i form av 
pulver, væske eller pasta. 

  Klasse 35   Utstedelse av attester og sertifikater. 
  Klasse 38   Nyhetsbyråtjenester; tilgang til en nett-, e-post- og 

nyhetsportal; telekommunikasjonstjenester via 
plattformer og portaler på internett og andre medier; 
kringkasting av film- og tv-filmer/programmer, inkludert 

på internett, i mobilkommunikasjonsnettverk og i andre 
medier; kringkasting av tv-programmer, filmer og annet 
audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett-
protokoll og kommunikasjonsnettverk; tilgang til 
nettbasert multimediainnhold; kringkasting av 
audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett. 

  Klasse 40   Bearbeiding og resirkulering av avfall og søppel; 
rådgivning i forbindelse med resirkulering av avfall og 
søppel; sortering av avfall og resirkulerbart materiale; 
behandling og bearbeiding av klær for 
resirkuleringsformål; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med resirkulering av avfall; informasjons- 
og rådgivningstjenester i forbindelse med resirkulering 
av avfall og søppel; oppsirkulering (avfallsresirkulering). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308932 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916047 
(220) Inndato: 2019.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PIPRO AS, c/o Oslo International Hub - House, Oscars 
gate 27, 0352 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Tilgangskontroll- og alarmovervåkingssystemer; 

alarminstrumenter; apparater og instrumenter for 
overføring, mottak og lagring av lyd, bilder og data, 
både i digital og analog form; fysikkapparater og -
instrumenter; apparater for sending av 
radioprogrammer og radiomeldinger; 
applikasjonsprogramvare; backupdisker; batterier; 
batterikasser; batterikabler; batteriladere; kalkulatorer; 
etuier for smarttelefoner; databrikkekortlesere; 
databrikkekort; digitale termostater for klimakontroll; 
klær, fottøy og hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; kommunikasjonsprogramvare; 
dataprogrammer og programvare; dataprogrammer for 
databehandling; dataprogrammer, nedlastbare; 
dataprogrammer, innspilte; applikasjoner, nedlastbare; 
dataprogrammer for dokumentbehandling; 
dataprogramvare for databehandling; dataprogramvare 
for applikasjon- og databaseintegrering; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogramvare 
for bruk ved opprettelse og design av nettsteder; 
dataprogramvareplattformer; dataprogramvare for 
trådløs nettverkskommunikasjon; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
dataprogramvareprodukter; dataprogramvare som 
muliggjør søk etter data; dataprogramvare, fastvare og 
maskinvare; kontrolltavler [elektrisitet]; datalogger; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
databehandlingprogrammer; datalagringsenheter; 
dekorative magneter; digitale tavleinstrumenter; digitale 
lagringsmedia; nedlastbare dataprogrammer; 
nedlastbar grafikk for mobiler; nedlastbare emotikon for 
mobiltelefoner; nedlastbare skrifttyper; nedlastbare 
billedfiler; elektriske og elektroniske kontrollapparater 
og instrumenter; elektriske kommunikasjonsmaskiner 
og -instrumenter; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av signaler; interaktiv dataprogramvare; 
logger; målestokker; måle- og kontrollapparater og 
instrumenter; hovedkort; monitorer [dataprogrammer]; 
musematter; bærbare flashminneenheter; 
trykkmåleinstrumenter; trykkmålere; 
trykkregistreringsapparater; trykkfølere; 
radiofrekvensmottakere; radiofrekvenssendere; 
transceivere for radio; radiosendere; radiosendere og -
mottakere; radiologiske apparater for industriell bruk; 
fjernkontrollapparater; fjernkontrollapparater og -
instrumenter; fjernkontroller for airconditionanlegg; 
fjernkontrollmottakere; fjernkontrollsendere; 
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fjernkontroller; fjernkontroller for radioer; vernehjelmer; 
halvlederbrikker; gjengeskjæremålere; 
skruegjengemålermaskiner og -instrumenter; 
halvlederenheter; sensorer [måleapparater], andre enn 
for medisinsk bruk; programvare; solceller; solbatterier; 
telekommunikasjonsenheter og -apparater; ultralyd 
feildetektorer; ultralyddetektorer; ultralydfølere; 
undervannskameraer; universal seriebuss [usb] -
maskinvare; vannstandsmålere; apparater og 
instrumenter for vitenskap, forskning, navigasjon, 
geodesi, fotografi, kinematografi, optikk, veiing, måling, 
signalering, detektering, testing, inspeksjon, livredning 
og undervisning samt audiovisuelle apparater og 
instrumenter; apparater og instrumenter for styring, 
fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller 
kontrollering av distribusjonen eller bruken av 
elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, 
overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder 
eller data; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; innspilte og nedlastbare media, 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner 
og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, 
øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og 
svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for 
undervannssvømming; brannslukningsapparater.  

  Klasse 38   Rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs 
kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr; 
kommunikasjon av informasjon via datamaskin; 
kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [vpn]; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon 
via datamaskin; kommunikasjon ved dataterminaler; 
kommunikasjon ved fiberoptiske nettverk; 
kommunikasjon via og mellom datamaskiner og 
dataterminaler; telefonisk kommunikasjon; 
kommunikasjonstjenester på internett; datastyrt 
overføring av meldinger; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; datakommunikasjonstjenester for 
overføring av informasjon; 
datanettverkkommunikasjonstjenester; 
rådgivningstjenester innen elektronisk kommunikasjon; 
rådgivningstjenester i forbindelse med 
datakommunikasjon; dataoverføring; dataoverførings- 
og telekommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; 
digital overføring av data; digital overføring av data via 
internett; elektronisk overføring av dataprogrammer via 
internett; elektronisk overføring av data og dokumenter 
via dataterminaler og elektroniske enheter; elektronisk 
overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og 
illustrasjoner over et globalt datanettverk; elektronisk 
overføring av direktemeldinger og -data; elektronisk 
overføring av post og meldinger; elektronisk overføring 
av meldinger; interaktive kommunikasjonstjenester; 
informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjons- 
og adgangstjenester for internett- og intranett; 
budtjenester [for post og telegraf]; 
mobilkommunikasjonstjenester; tilgang til datanettverk; 
tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til 
samtalelinjer, samtalerom og forum på internett, 
inkludert mobilt internett; tilgang til en nett-, e-post- og 
nyhetsportal; tilgang til internettplattformer med det 
formål å utveksle digitalbilder; tilgang til data via 
internett; tilgang til data i datanettverk; tilveiebringelse 
av tilgang til databaser; tilgang til databaser og 
informasjon via globale datanettverk; tilgang til 
databaser i datanettverk; tilgang til databaser på 
internett; tilgang til plattformer for e-handel på internett; 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, til 
internett og ekstranett; tilgang til plattformer for 
elektronisk informasjon, kommunikasjon og overføring 
på internett; tilgang til informasjon i datanettverk; 
tilgang til informasjon på internett; tilgang til informasjon 
via datanettverk; tilgang til informasjon via internett; 
tilgang til nettbasert multimediainnhold; tilgang til 
nettbaserte datanettverk; tilgang til plattformer og 
portaler på internett; tilgang til plattformer på internett; 

tilgang til portaler på internett; tilgang til internett; 
tilgang til internett og andre kommunikasjonsnettverk; 
tilgang til nettsteder eller andre 
kommunikasjonsnettverk; e-post- og 
direktemeldingstjenester; informasjon om 
radiokringkasting; informasjon i forbindelse med trådløs 
kommunikasjon; flerbrukertilgang til et globalt 
datanettverk; tilgang til bestilling av dataprogrammer i 
datanettverk; tilgang til nettbaserte databaser; 
tilveiebringelse av online forum; nettbaserte forum for 
overføring av meldinger, kommentarer og 
multimediainnhold blant brukere; nettbaserte forum for 
overføring av meldinger blant databrukere; 
brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder 
som inneholder informasjon om et bredt utvalg av 
emner; brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; 
tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; brukertilgang 
til informasjonstjenester som er tilgjengelig på internett 
og andre datanettverk; brukertilgang til informasjon på 
internett; brukertilgang til plattformer på internett; 
brukertilgang til portaler på internett; brukertilgang til 
søkemotorer; brukertilgang til internett 
[tjenesteleverandører]; utleie av tilgangstid til 
databaser; utleie av tilgangstid til en databaseserver; 
utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av 
tilgangstid til informasjon i databasenettverk; utleie av 
mobiltelefoner; utleie av overføringsapparater for 
beskjeder; utleie av modemer; utleie av radio- og tv-
kringkastingsutstyr; utleie av utstyr for 
radiokringkasting; sending og mottak av elektroniske 
meldinger; sending av elektroniske meldinger via 
nettsteder; sending, mottak og videresending av 
elektroniske meldinger; overføring av informasjon og 
data via datanettverk og internett; overføring av 
informasjon og data via nettbaserte tjenester og 
internett; overføring og distribusjon av data eller 
audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller 
internett; overføring av lyd- og videoinnhold via satellitt; 
overføring av lyd- og videoinnhold via isdn-linjer; 
overføring av lyd- og videoinnhold via kabel; overføring 
av lyd- og videoinnhold via datanettverk; overføring av 
lyddata via internett; transmisjon av data; overføring av 
datastyrte data; overføring av data; overføring av data 
og informasjon via data og elektroniske 
kommunikasjonsmidler; overføring av data via kabel; 
overføring av data via satellitt; overføring av data via 
isdn-linjer; overføring av data via datanettverk; 
overføring av data via telefonlinjer; overføring av data 
via internett; overføring av data-, lyd-, video- og 
multimediafiler; overføring av data-, lyd-, video- og 
multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede 
filer over et globalt datanettverk; overføring av digitale 
lyd- og videokringkastinger over et globalt datanettverk; 
overføring av digitale filer; elektronisk postoverføring; 
overføring av informasjon om kryptert kommunikasjon; 
overføring av informasjon via datamaskin; overføring av 
informasjon om et bredt utvalg av emner, inkludert på 
internett og over et globalt datanettverk; overføring av 
informasjon via trådløse eller kabelnettverk; overføring 
av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og 
alle andre data; overføring av meldinger og bilder via 
datamaskin; overføring av multimediainnhold via 
internett; overføring av radio- og tv-programmer via 
satellitt; overføring av radio- og tv-programmer; 
overføring av radioprogrammer; videooverføring via 
digitale nettverk; streamingtjenester for video, lyd og tv; 
video-on-demand overføringstjenester. 

  Klasse 42   Administrasjon av brukerrettigheter innen 
datanettverk; rådgivningstjenester i forbindelse med 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med eksterne 
dataenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med dataprogramvare; analyse og 
evaluering av produktdesign; analyse og evaluering av 
produktutvikling; analyse og evaluering av produkter og 
tjenester med hensyn til mulige fremtidige 
applikasjoner; analyse- og testtjenester i forbindelse 
med elektroteknisk utstyr; analyse av 
vannstrømkvalitet; analyse av tekniske data; analyse 
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av telekommunikasjonssignaler; analytiske 
laboratorietjenester; nettskytjenester; kompilering av 
dataprogrammer; kompilering av nettsider for internett; 
komprimering av data for elektronisk lagring; bestilt 
skriving av dataprogrammer, programvare og kode for 
opprettelse av nettsider på internett; datateknikk; 
dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; design 
av datamaskinvare; programmering for datamaskiner; 
dataprogrammering og dataprogramvaredesign; 
dataprogrammering for databehandling; 
dataprogrammering for databehandling og 
kommunikasjonssystemer; dataprogrammering for 
energiindustrien; dataprogrammeringstjenester for 
forretningsanalyse og -rapportering; 
dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; dataprogrammeringstjenester i 
forbindelse med multimedia og interaktive 
applikasjoner; dataprosjektledelse innen elektronisk 
databehandling [edb]; datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; datasikkerhetstjenester for beskyttelse 
mot ulovlig nettverkstilgang; datatjenester i forbindelse 
med elektronisk datalagring; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; utarbeidelse av dataprogrammer; 
analysering av datasystemer; design av 
computersystemer; datasystembasert design og 
analyse; datasystemintegrering; rådgivningstjenester 
innen datateknologi; sikkerhetstjenester angående 
datavirus; datastyrte designtjenester; datastyrt grafisk 
design; datastyrte industrielle analysetjenester; 
datastyrte industrielle tjenester innen design, forskning, 
testing og analyse; datastyrte industrielle 
forskningstjenester; datastyrte 
forskningsanalysetjenester; datastyrte 
forskningstjenester; datastyrte forskningstjenester 
innen testing og analyse; datastyrte testtjenester; 
konfigurasjon av datamaskinvare ved hjelp av 
programvare; konfigurasjon av datanettverk ved hjelp 
av programvare; konfigurasjon av dataprogramvare; 
konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, 
oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogrammering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
dataprogramdesign; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
datasystemintegrering; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av 
dataprogramvare; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med utleie av 
dataprogramvare; rådgivnings- og forskningstjenester 
innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; 
rådgivning ved design og utvikling av datamaskiner; 
rådgivning innen dataprogrammering; rådgivning innen 
nettskybaserte datanettverk og applikasjoner; 
rådgivning innen dataprogramvaredesign; rådgivning 
innen datasystemanalyse; rådgivning innen 
datasystemintegrering; rådgivning innen 
energieffektivitet; konsultasjonstjenester i forbindelse 
med energisparing; rådgivning innen vitenskapelig og 
industriell forskning; rådgivning innen teknologisk 
design; rådgivning innen teknologisk forskning; 
rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; 
rådgivning i forbindelse med databaseprogrammer; 
rådgivning i forbindelse med geologiske undersøkelser; 
rådgivning i forbindelse med laboratorietesting; 
rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig 
analyse; rådgivning i forbindelse med teknisk og 
vitenskapelig måling; rådgivning i forbindelse med 
teknisk og vitenskapelig overvåking; rådgivning i 
forbindelse med teknologiske tjenester innen kraft- og 
energiforsyning; rådgivning i forbindelse med 
opprettelse og design av nettsteder; rådgivning i 

forbindelse med opprettelse og design av nettsteder for 
e-handel; rådgivning i forbindelse med opprettelse av 
hjemmesider og internettsider; rådgivning i forbindelse 
med design og utvikling av 
dataprogramvareprogrammer; rådgivning i forbindelse 
med design og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi; rådgivning relatert til design 
av hjemmesider og internettsider; rådgivning relatert til 
design av hjemmesider og internettsteder; rådgivning i 
forbindelse med design, programmering og vedlikehold 
av dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med 
vedlikehold av dataprogramvare; rådgivning i 
forbindelse med gjenoppretting av data; rådgivning i 
forbindelse med oppdatering av dataprogramvare; 
rådgivning i forbindelse med design av nettsider; 
rådgivningstjenester innen vitenskap, teknikk og 
informasjonsteknologi; rådgivningstjenester i 
forbindelse med forskning innen miljøvern; 
rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling 
og bruk av datamaskinvare og programvare; 
konvertering av dataprogrammer og data, andre enn 
fysisk konvertering; konvertering av data eller 
dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering 
av bilder fra fysisk til elektronisk media; konvertering av 
tekster til digitalformat; opprette og designe 
nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [it-
tjenester]; opprette og vedlikeholde brukertilpassede 
nettsider; opprette og vedlikeholde nettsteder; opprette 
og vedlikeholde nettsteder for mobiltelefoner; 
opprettelse og vedlikehold av websider for andre; 
opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for 
andre; opprettelse og design av nettsider for andre; 
opprettelse og utvikling av dataprogrammer for 
databehandling; opprettelse av dataprogrammer; 
opprettelse av programmer for databehandling; 
opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; 
opprettelse, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; individuell tilpasning av 
dataprogramvare; design av spesialtilpasset 
datamaskinvare og programvare; datakonvertering av 
elektronisk informasjon; datakryptering og dekoding; 
datakrypteringstjenester; dataomflyttingstjenester; 
dataminering; rådgivning innen datasikkerhet; 
feilsøking av programvare for andre; design og bygging 
av hjemmesider og nettsteder; design- og 
byggeplanleggingstjenester, samt relatert rådgivning; 
design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; 
design og opprettelse av hjemmesider og nettsider; 
design og opprettelse av hjemmesider og nettsteder; 
design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; 
databasedesign og -utvikling; design og utvikling av 
datamaskinvare; design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare; design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare for industriell anvendelse; design og 
utvikling av datamaskinvare for industrinæringen; 
design og utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; design og utvikling av eksterne dataenheter; 
design og utvikling av dataprogramvarebasert 
arkitektur; design og utvikling av programvare for 
databasestyring; design og utvikling av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
design og utvikling av dataprogramvare for logistikk; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
prosesskontroll; design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; design og utvikling av 
dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
tekstbehandling; design og utvikling av data og 
programmer for datamaskiner; design og utvikling av 
datamaskiner og programvare; design og utvikling av 
dataskjermsystemer; design og utvikling av 
inndatasystemer; design og utvikling av 
utdatasystemer; design og utvikling av 
databehandlingssystemer; design og utvikling av 
datalagringssystemer; design og utvikling av 
diagnoseutstyr; design og utvikling av digitale lyd- og 
bildebærere; design og utvikling av elektroniske 
datasikkerhetssystemer; design og utvikling av 
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elektroniske databaser; design og utvikling av 
elektroniske ordbøker; design og utvikling av 
elektroniske gratulasjonskort [e-kort]; design og 
utvikling av elektroniske ordbøker for 
språkoversettelser og databaser; design og utvikling av 
energiforsyningsnettverk; design og utvikling av 
programvare for energistyring; design og utvikling av 
hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og 
utvikling av ny teknologi for andre; design og utvikling 
av systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; design og utvikling av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
design og utvikling av programvare for ruteplanlegging; 
design og utvikling av programvare og maskinvare for 
lyd- og videooperatører; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for kompresjon og 
dekompresjon av multimediainnhold; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for 
konvertering av data- og multimediainnhold fra og til 
ulike protokoller; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for digital signalbehandling; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for behandling 
og distribusjon av multimediainnhold; design og 
utvikling av programvare og maskinvare for produksjon, 
innspilling pg behandling av digitale og analoge 
signaler; design og utvikling av programvare og 
maskinvare for signalforsterking og signaloverføring; 
design og utvikling av programvare for kontroll, 
regulering og overvåking av solenergisystemer; design 
og utvikling av elektronisk databaseprogramvare; 
design og utvikling av programvare for elektroniske tv-
programguider; design og utvikling av dataprogramvare 
for import og styring av data; design og utvikling av 
programvare for lagerstyring; design og utvikling av 
programvare for utvikling av nettsider; design og 
utvikling av systemer for inndata, utdata, behandling, 
visning og lagring; design og utvikling av systemer for 
regenerativ energigenerering; design og utvikling av 
test- og analysemetoder; design og utvikling av 
programvare for kunstig virkelighet-programvare; 
design og utvikling av nettsider; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr; design og utvikling av 
trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; design 
og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsteder; 
design og hosting for nettportaler; design og 
vedlikehold av hjemmesider på internett; design og 
vedlikehold av nettsteder for andre; design- og 
planleggingstjenester i forbindelse med 
telekommunikasjonsutstyr; design og programmering 
av nettsteder; design og utleie av programvare; design 
og oppdatering av dataprogramvare; design og 
oppdatering av hjemmesider og nettsider; design og 
skriving av dataprogramvare; designrådgivning; design 
av internettsider; design av databaser; design av 
fastvare; datamaskinvare- og programvaredesign; 
design av datamaskinvare og programvare for 
forretningsanalyse og -rapportering; design av 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; design av eksterne dataenheter; design 
av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og 
datasystemer; design av hjemmesider og internettsider; 
design av hjemmesider og nettsider; design av 
maskiner, utstyr og instrumenter; design av 
telekommunikasjonsutstyr; design av nettsider; design 
av nettportaler; designtjenester; design, opprettelse og 
programmering av nettsider; design, utvikling og 
programmering av dataprogramvare; design, utvikling, 
installering og vedlikehold av dataprogramvare; design, 
vedlikehold, utvikling og oppdatering av 
dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for databehandling; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for prosesskontroll; design, utvikling, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for 
tekstbehandling; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling, 
databehandling og prosesskontroll; design, installering, 
oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; 

design, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og 
oppdatering av dataprogramvare; design, 
programmering og vedlikehold av dataprogramvare; 
oppdatering, design og utleie av programvare; design, 
oppgradering og utleie av dataprogramvare; utvikling 
og vedlikehold av databaseprogramvare; utvikling og 
vedlikehold av dataprogramvare; utvikling og testing av 
regnemetoder, algoritmer og programvare; utvikling og 
testing av regnemetoder, algoritmer og programvare for 
generering av telekommunikasjons- og 
navigasjonsdata; utvikling og testing av regnemetoder, 
algoritmer og programvare for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; 
utviklings- og testtjenester innen teknikk; utvikling og 
oppdatering av dataprogramvare; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for generering av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av 
algoritmer og regnemetoder for behandling av 
telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; utvikling 
av dataplattformer; utvikling av dataprogrammer; 
utvikling av dataprogramvare; utvikling av 
dataprogramvareløsninger; utvikling av 
dataprogramvare for opprettelse av elektroniske tv-
guider; utvikling av dataprogramvare for logistikk, 
styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; 
utvikling av dataprogramvare for bruk med datastyrte 
koblingssystemer; utvikling av dataprogramvare for 
bruk med programmerbare styreenheter; utvikling av 
systemer for databehandling; utvikling av 
datalagringssystemer; utvikling av 
dataoverføringssystemer; utvikling av energi- og 
strømstyringssystemer; utvikling av måle- og 
testmetoder; utvikling av programmer for 
databehandling; utvikling av testutstyr for elektriske 
ledninger; utvikling, programmering og utleie av 
databehandlingsprogrammer; diagnose av 
datamaskinvareproblemer gjennom bruk av 
programvare; diagnose av dataprogramvareproblemer; 
digitalisering av lyd og bilder; digitalisering av 
dokumenter [skanning]; duplisering av 
dataprogramvare; kopiering av dataprogrammer; 
elektroniske tjenester for sikkerhetskopiering av data; 
elektroteknikktjenester; elektronisk datalagring; 
elektroniske tjenester for datalagring og 
sikkerhetskopiering av data; elektronisk overvåkning av 
kredittkortaktivitet for å oppdage svindel via internett; 
elektronisk overvåkning av personlig data for å 
oppdage identitetstyveri via internett; inspeksjon av 
elektriske anlegg; ingeniørvirksomhet [teknisk 
ekspertise]; tekniske rådgivningstjenester; teknisk 
design; tekniske tjenester innen energiteknikk; tekniske 
tjenester innen miljøteknologi; tekniske tjenester i 
forbindelse med energiforsyningssystemer; 
miljøovervåkingstjenester; evaluering resultater fra 
kvalitetskontroller som er utført på varer og tjenester; 
hosting av et nettsted for opprettelse og hosting av 
mikronettsteder for virksomheter; hosting og utleie av 
minneplass for nettsteder; hosting av databaser; 
webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; 
hosting av dataprogramvare for andre; hosting av 
datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; 
hosting av brukertilpassede nettsider; hosting av e-
handelsplattformer på internett; hosting av elektronisk 
minneplass på internett for annonsering av varer og 
tjenester; hosting av minneplass på internett; hosting 
av minneplass på internett for lagring av digitale 
fotografier; hosting av multimedia og interaktive 
applikasjoner; hosting av multimediaunderholdning og 
undervisningsinnhold for andre; hosting av nettbaserte 
fasiliteter for andre; hosting av plattformer på internett; 
hosting av programvare for bruk innen 
bibliotekadministrasjon; hosting av nettsteder for andre; 
hosting av nettportaler; hosting av nettsteder; hosting 
av nettsteder på internett; hosting av nettblogger 
[blogger]; it-programmeringstjenester; implementering 
av dataprogrammer i nettverk; industrianalysetjenester; 
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industrianalyse og forskningstjenester; industriell og 
grafisk kunstdesign; industridesign; industriforskning; 
industriell forskning, utvikling og testing; industrielle 
tjenester innen forskning, utvikling, testing og analyser; 
rådgivningstjenester innen it; 
informasjonsteknologibasert teknikk; inspeksjon av 
varer for kvalitetskontroll; installasjon og vedlikehold av 
programvare; installasjon og vedlikehold av 
databaseprogramvare; installasjon og vedlikehold av 
internettilgangbasert programvare; installasjon av 
dataprogrammer; installasjon av datasoftware; 
installasjon av databaseprogramvare; installasjon av 
programvare for internettilgang; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av programvare for 
datasystemer; installasjon, vedlikehold og oppdatering 
av dataprogramvare; installasjon, vedlikehold og 
oppdatering av databaseprogramvare; installasjon, 
vedlikehold, oppdatering og oppgradering av 
dataprogramvare; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av dataprogramvare; rådgivning innen 
internettsikkerhet; laboratorieforsknings- og 
analysetjenester; laboratorietesttjenester; vedlikeholds- 
og rådgivningstjenester i forbindelse med programvare 
som brukes innen e-handel; vedlikehold og reparasjon 
av dataprogramvare; vedlikehold og oppdatering av 
programvare for kommunikasjonssystemer; vedlikehold 
av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer 
og software; vedlikehold av dataprogramvare i 
forbindelse med datasikkerhet og forebygging av 
datarisikoer; vedlikehold av databaseprogramvare; 
vedlikehold av programvare for internettilgang; 
vedlikehold av nettsteder; fjernovervåkning av 
datasystemer; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage uberettiget tilgang eller datainnbrudd; 
overvåkning av datasystemer for å oppdage 
sammenbrudd; overvåking av erosjon og 
sedimentasjon; overvåking av 
telekommunikasjonssignaler; overvåking av 
vannkvalitet; emballasjedesign; plattformtjenester 
[paas]; klargjøring av rapporter i forbindelse med 
vitenskapelig forskning; klargjøring av rapporter i 
forbindelse med teknisk forskning; klargjøring av 
rapporter i forbindelse med teknologisk forskning; 
klargjøring av vitenskapelige rapporter; klargjøring av 
tekniske rapporter; produktdesign; produktutvikling; 
forskning og utvikling av produkter; produkttesting; 
profesjonell rådgivning i forbindelse med datasikkerhet; 
programmering av programmer for internettsikkerhet; 
programmering av dataanimasjoner; programmering av 
dataprogramvare for elektroniske ordbøker og 
databaser for språkoversettelser; programmering av 
dataprogramvare for evaluering og beregning av data; 
programmering av dataprogramvare for avlesing, 
overføring og organisering av data; programmering av 
brukertilpassede nettsider; programmering av 
brukertilpassede nettsider med brukerdefinert 
informasjon, personlige profiler og informasjon; 
programmering av databehandlingsprogrammer; 
programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [edb]; programmering av 
programvare for energistyring; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; programmering av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
programmering av programvare for internettplattformer; 
programmering av programvare for internettportaler, 
samtalerom, samtalelinjer og internettforum; 
programmering av programvare for databasestyring; 
programmering av programvare for e-
handelsplattformer; programmering av programvare for 
import og styring av data; programmering av 
programvare for informasjonsplattformer på internett; 
programmering av programvare for lagerstyring; 
programmering av programvare for utvikling av 
nettsteder; programmering av programvare for 
telekommunikasjon; programmering av nettsider; 
søkemotorer på internett med spesifikke 
søkealternativer; tilveiebringelse av dataprogrammer 
designet etter spesifikasjoner fra andre; tilveiebringelse 

av dataprogrammer i datanettverk; fremskaffelse av 
informasjon om industrianalyse- og forskningstjenester; 
fremskaffelse av informasjon om medisinsk og 
vitenskapelig forskning innen legemidler; fremskaffelse 
av informasjon om design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; fremskaffelse av 
informasjon om design og utvikling av 
dataprogramvare, systemer og nettverk; 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; fremskaffelse av 
informasjon innen forsknings- og tekniske 
prosjektstudier i forbindelse med bruk av naturenergi; 
fremskaffelse av informasjon innen 
dataprogramvaredesign; fremskaffelse av informasjon 
innen dataprogramvareutvikling; fremskaffelse av 
informasjon innen produktdesign; fremskaffelse av 
informasjon innen produktutvikling; fremskaffelse av 
informasjon om computerteknologi og programmering 
via en webside; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med dataprogrammering; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med teknologisk forskning; 
fremskaffelse av nettbasert informasjon om 
industrianalyse- og forskningstjenester; fremskaffelse 
av nettbasert informasjon om design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon innen teknologisk forskning fra 
en database eller internett; tilveiebringelse av 
søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk; 
fremskaffelse av søkemoterer for internettet; 
fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig 
og industriell forskning; teknisk rådgivning i forbindelse 
med energibesparende forholdsregler; fremskaffelse av 
teknisk informasjon om datamaskiner, 
dataprogramvare og datanettverk; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
forretningsprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner 
som er tilgjengelige via et nettsted; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for 
analysering av finansdata og generering av rapporter; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare slik at innholdsleverandører kan spore 
multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbaserte applikasjoner og programvareverktøy; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for databasestyring; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar systemprogramvare for datanettverk og 
dataservere; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for 
tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar investeringsprogramvare; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
dataprogramvare for applikasjoner innen 
kringkastingsovervåking; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for språkoversettelser; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
import og styring av data; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for 
lagerstyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for utvikling av 
nettsteder; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbaserte applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert programvare; fremskaffelse av 
værinformasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med industridesign; fremskaffelse av 
teknisk informasjon i forbindelse med datamaskiner; 
kvalitetskontroll; kvalitetskontrolltesttjenester for 
industrimaskiner; kontrolltesting av produktkvalitet; 
utleie og vedlikehold av dataprogramvare; utleie og 
oppdatering av programvare for databehandling; utleie 
av programmer for internettsikkerhet; utleie av 
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databaseprogramvare; utleie av datamaskinvare; utleie 
av datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av 
datamaskinvare og programvare; utleie av eksterne 
dataenheter for datamaskiner; utleie av 
dataprogrammer; utleie av computer software; utleie av 
dataprogramvare og programmer; utleie av 
datamaskiner og datautstyr; utleie av datamaskiner og 
dataprogramvare; utleie av datamaskiner for 
databehandling; utleie av databehandlingsprogrammer; 
utleie av minneplass på servere for hosting av 
elektroniske oppslagstavler; utleie av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; utleie av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
utleie av programvare for databasestyring; utleie av 
programvare for import og styring av data; utleie av 
programvare for lagerstyring; utleie av programvare for 
utvikling av nettsteder; leie av webserver; reparasjon av 
dataprogramvare; forsknings- og rådgivningstjenester i 
forbindelse med dataprogramvare; forsknings- og 
designtjenester; forskning og utvikling av nye produkter 
[for tredjemann]; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med fysikk; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
datamaskinvare og programvare; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med 
målings- og reguleringsteknologi; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med solceller og 
generering av elektrisitet; forskning innen 
datamaskinvare; forskning innen datamaskinvare og 
programvare; forskning innen dataprogrammer og 
programvare; forskning innen dataprogramvare; 
forskning innen datateknologi utført ved hjelp av 
databaser og internett; forskning innen 
databehandlingsteknologi; forskning i forbindelse med 
miljøvern; forskning innen informasjonsteknologi; 
forskning innen fysikk; forskning innen 
telekommunikasjonstekonlogi; forskning innen 
reduksjon av karbonutslipp; forskning innen teoretisk 
materiallære og elektroteknikk; forskning i forbindelse 
med utvikling av datamaskinvare; forskning i 
forbindelse med utvikling av dataprogrammer og 
programvare; forskning i forbindelse med utvikling av 
dataprogramvare; forskningstjenester for utvikling av 
nye produkter; forsknings-, utviklings-, analyse-, og 
rådgivningstjenester innen teknikk; forskning, utvikling, 
design og oppgradering av dataprogramvare; forskning, 
testing og analysertjenester; vitenskapelig og industriell 
forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
vitenskapelige laboratorietjenester; vitenskapelig 
forskning; vitenskapelig forskning og analyse; 
vitenskapelig forskning og utvikling; vitenskapelig 
forskning utført ved hjelp av databaser og internett; 
serverhotell; serveradministrasjon; vitenskapelige 
undersøkelser; softwaretjenester [saas]; 
softwareutvikling innen rammeverket av 
softwareutgivelse; programvareteknikk; 
programvaretekniske tjenester for 
databehandlingsprogrammer; tegning [industridesign]; 
oppmåling; teknisk rådgivning innen miljøfag; teknisk 
rådgivning i forbindelse med produktutvikling; teknisk 
rådgivning i forbindelse med anvendelse og bruk av 
dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med 
datamaskinvare, programvare og eksterne 
dataenheter; teknisk rådgivning i forbindelse med 
installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; 
tekniske designtjenester; teknisk design og planlegging 
av rørledninger for gass, vann og spillvann; teknisk 
design og planlegging av kraftstasjoner; teknisk design 
og planlegging av kloakksystemer; teknisk design og 
planlegging av telekommunikasjonsutstyr; teknisk 
design og planlegging av telekommunikasjonsnettverk; 
teknisk design og planlegging av vannrenseanlegg; 
tekniske designtjenester i forbindelse med 
vannforsyningsanlegg; teknisk utvikling av 
strukturelementer, enheter og systemer for solfangere 
og fotoelektriske anlegg; tekniske måle- og 

testlaboratorietjenester; tekniske måle- og testtjenester; 
tekniske måletjenester; teknisk prosjektplanlegging; 
tekniske forskningsprosjekter og studier; tekniske test- 
og kvalitetskontrolltjenester; skriving av tekniske 
dokumenter; tekniske testtjenester; teknologiske 
rådgivningstjenester; teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og energibruk; tekologisk forskning; 
teknologisk forskning; telekommunikasjonsteknikk; 
rådgivningstjenester innen 
telekommunkasjonsteknologi; testing av utstyr innen 
elektroteknikk; testing av datamaskinvare; testing av 
datamaskinvare og programvare; testing av 
dataanlegg; testing av dataprogrammer; testing av 
dataprogramvare; testing av 
telekommunikasjonssignaler; testtjenester for alarm- og 
overvåkingssystemer; testtjenester for datamaskinvare 
og programvare som brukes med alarm- og 
overvåkingssystemer; testing, analyse og overvåking 
av telekommunikasjonssignaler; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; 
oppdatering av internettsider; oppdatering og 
vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering av 
databaseprogramvare; oppdatering av 
dataprogrammer; oppdatering av datasoftware; 
oppdatering av dataprogramvare i forbindelse med 
datasikkerhet og forebygging av datarisikoer; 
oppdatering av nettsteder; oppgradering og vedlikehold 
av dataprogramvare; oppgradering av 
dataprogramvare; vannanalyser; nettbaserte 
designtjenester; rådgivning ved design av websider; 
nettstedutvikling; formålsprøvetjenester av nettsteder; 
skriving og oppdatering av dataprogramvare; skriving 
av dataprogrammer; skriving av dataprogramvare; 
skriving av databehandlingsprogrammer; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
industriell forskning; design og utvikling av 
datamaskiner og dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308933 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916065 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCUS NORWAY AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308934 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916066 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCUS NORWAY AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308935 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916067 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCUS NORWAY AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308936 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916068 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCUS NORWAY AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

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

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder 
servering av alkoholholdig drikke; midlertidig 
innlosjering; catering; hoteller; kafeer; kafeteriaer; 
kantiner; moteller; restauranter; barer; snack-barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308937 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 202003652 
(220) Inndato: 2020.03.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TONE VIBECKE JOHANSEN, KLAUS TORGÅRDS 
VEI 6 B, 0372 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for bildebehandling. 
  Klasse 44   Medisinske bildetjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308938 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(300) Søknadsprioritet 2019.12.02, EM, 018159260 
(210) Søknadsnr.: 201916069 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hylte Jakt & Lantman AB, Hantverksgatan 15, 31434 
HYLTEBRUK, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Monteringsferdige garasjer av metall; garasjedører av 
metall. 

  Klasse 7   Elektriske slipere; slipemaskiner; slipeskiver 
(maskindeler); elektriske slipemaskiner; 
slipeinstrumenter [maskinverktøy]; slipeinstrumenter 
[maskiner]; klippere med skjæretråder [motordrevne 
hageverktøy]; elektriske hagesakser; hagesakser 
[maskiner]; hageredskaper [maskiner; motordrevne 
hagemaskiner; gresstrimmere for hagebruk; flishuggere 
[motordrevne hageverktøy]; elektrisk drevne 
hageverktøy; hagetraktorer for klipping av gressplener; 
gressklippere; gressklippermaskiner; elektriske 
gressklippere; elektriske gresstrimmere; selvgående 
gressklippere; spoler for trådtrimmere (for gressplener 
og hager); sagemaskiner; sagskinner [maskindeler]; 
sagblader [maskindeler]; automatiske sagemaskiner; 
sagbruk; sager [maskiner]; motorsager; 
gressoppsamlingsmaskiner. 

  Klasse 9   Elektriske testapparater; elektrisk testutstyr; bærbare 
testinstrumenter; testapparater for elektronisk utstyr; 
testutstyr for elektriske kretser. 

  Klasse 12   Vogner; vogner, og tilhørende konstruksjonsdeler. 
  Klasse 22   Bånd til binding, ikke av metall; bånd for emballering, 

ikke av metall; bånd, ikke av metall; innretninger for å 
sikre bagasje på kjøretøyer; ikke-metalliske spennbånd 
for lasthåndtering; plastbånd for hagebruk. 

  Klasse 35   Salg av smøremidler, konstruksjonsutstyr, 
jordbruksredskaper, navigasjonsinnretninger, drivstoff, 
rengjøringsstoffer, kjøretøyer, kjøleutstyr, fryseutstyr, 
hørselvernutstyr, rengjøringsartikler, belysning, 
varmeinnretninger, tidtakingsinstrumenter, leker, spill, 
kjøkkenredskaper, sportsutstyr, bagasje, dyrefor, 
kjøkkenkniver, hageprodukter, biltilbehør, 
husdyrprodukter, batterier, veterinære artikler, 
veterinære preparater, leketøy, audiovisuelt utstyr, 
hygieneredskaper for dyr, utstyr for kjøling, utstyr for 
oppvarming, innretninger for sanitet, artikler for 
hagestell, underlag for dyresenger, kjemiske produkter 
for skogbruksformål, hånddrevne verktøy for 
konstruksjon, hånddrevne redskaper for konstruksjon, 
tilbehør for biler, elektronisk utstyr for 
husholdningsbruk, kjemikalier for bruk ved hagestell, 
kjemikalier for bruk innen jordbruk, utstyr for koking av 
mat,  farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater 
og medisinske varer, rengjøringsstoffer, 
navigasjonsanordninger, jordbruksredskaper, 
smøremidler, kjøretøyer; detaljhandel med tredjeparts 
forhåndsbetalte kort for innkjøp av 
telekommunikasjonstjenester; salg av innretninger for 
vannforsyning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308939 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 202003030 
(220) Inndato: 2020.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MIKSAPIX INTERACTIVE AS, Deanugeaidnu 2321, 
9730 KARASJOK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataspillprogrammer; nedlastbare dataspill; 

dataspillprogrammer som er nedlastbare via internett; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart via et globalt 
datanettverk og trådløse enheter; dataspillprogrammer, 
innspilte; dataspillsoftware, nedlastbar; 
dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt 
datanettverk; interaktive dataspillprogrammer; 
nedlastbar dataspillprogramvare; nedlastbare 
dataspillprogrammer; interaktive 
multimediadataspillprogrammer; elektronisk 
spillprogramvare for mobiltelefoner; elektronisk 
spillprogramvare for håndholdte elektroniske enheter; 
interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med 
datamaskiner. 

  Klasse 16   Tegneserier. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308940 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 202003610 
(220) Inndato: 2020.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UTEL SYSTEMS AS, Jon Lilletuns vei 3, 4879 
GRIMSTAD, Norge 

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

dataprogramvare for overvåking og analyse av data- og 
telekommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
simulering telekommunikasjonsnettverk.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsrådgivning. 
  Klasse 42   Overvåking av telekommunikasjonssignaler; design 

og utvikling av programvare for overvåking og analyse 
av data- og telekommunikasjonsnettverk; design og 
utvikling av programvare for simulering 
telekommunikasjonsnettverk; testing, overvåking og 
analyse av data- og telekommunikasjonsnettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Reg.nr.: 308941 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201911325 
(220) Inndato: 2019.08.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ATTAIN INDAHL, Konglungveien 147, 1392 VETTRE, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308944 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(300) Søknadsprioritet 2020.02.25, EM, 018200622 
(210) Søknadsnr.: 202002921 
(220) Inndato: 2020.02.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Plex Fastighets AB, Margretetorpsvägen 84, 26973 
FÖRSLÖV, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HANSSON THYRESSON AKTIEBOLAG, BOX 73, SE-

201 20 MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; eiendomsmekling; formidling av fast 
eiendom; takserering av fast eiendom; forvaltning av 
fast eiendom; utleie av forretningslokaler, leiligheter og 
kontorlokaler. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjon og vedlikehold av 
bygninger og fast eiendom; installasjonstjenester; 
informasjon vedrørende konstruksjon og oppføring av 
bygninger. 

  Klasse 39   Utleie av lagerlokaler; utleie av lagerplass; utleie av 
garasjer; utleie av parkeringsplasser. 

  Klasse 42   Inspeksjon av bygninger (overvåkning); 
konstruksjontegning; arkitekttjenester; 
arkitektkonsultasjoner; prosjektledelse vedrørende 
miljøprosjekter; byplanlegging; planlegging av 
bygninger. 

  Klasse 43   Hotelltjenester; hotellvirksomhet; frembydelse av 
midlertidig innkvartering (hotell); formidling av 
hotellrom; utleie av møterom; utleie av 
konferanselokaler; utleie av utstillingslokaler. 

  Klasse 44   Landskapsdesigntjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308945 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916076 
(220) Inndato: 2019.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC., 8400, 2nd 
Avenue, QCH1Z4M6 MONTRÉAL, Canada 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig unnfangelse, 
skapelse, produksjon og presentasjon av 
teaterforestillinger; unnfangelse, skapelse, produksjon, 
distribusjon og presentasjon av audiovisuelle verk og 
multimediaunderholdningsinnhold; produksjon av 
multimediateaterforestillinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308947 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 202003016 
(220) Inndato: 2020.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nox-Crete, Inc., 1444 SOUTH 20TH STREET, 
NE68103 OMAHA, USA 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Sammensetninger for herding av betong. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308948 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201909773 
(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: 

 7mesh Industries Inc., 102-39279 Queens Way, 
BCV8B0T5 SQUAMISH, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Sykkebokser, sykkelvesker, sykkelsetevesker, vesker 
for sykkelstyrer. 

  Klasse 25   Tilbehør til klær, nemlig armvarmere, knevarmere, 
leggvarmere, halsvarmere, skjerf, hansker, votter, 
sokker, skotrekk, tåtrekk og hjelmtrekk; BHer; fottøy, 
nemlig sko, støvler, sandaler; hodeplagg, nemlig hatter, 
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luer og capser; klær med innbygde sensorer som måler 
fysiologiske data om brukeren, nemlig skjorter, 
gensere, BHer, sportsundertøy og undertøy; klær med 
integrert belysning, varme og bærbare strømladere og 
batteriladere; klær, nemlig herre og damejakker, vester, 
skjorter, sportsgensere, t-skjorter, shortser, bukser, 
capribukser, sportsundertøy og undertøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308949 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201914663 
(220) Inndato: 2019.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DIGIMAKER AS, C. J. Hambros Plass 2 C, 0164 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer innregistrert på databærere; 

integrerte kretser; datamaskiner; deler og tilbehør til 
forannevnte varer. 

  Klasse 42   Utvikling av internett baserte løsninger og tjenester 
relatert til løsninger som er basert på egenutviklet 
rammeverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 308950 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(210) Søknadsnr.: 201916050 
(220) Inndato: 2019.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xebra Brands Ltd., 1090 Hamilton Street, BCV6B2R9 
VANCOUVER, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; alkoholfrie kullsyreholdige drikker; 
alkoholfritt øl; alkoholfri cider; alkoholfrie 
cocktailpreparater; ferdigblandede ikke-alkoholholdige 
drikker; ingefærøl; mineralvann; sodavann; 
kullsyreholdig brus; avslapningsdrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

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

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

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

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

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

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

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 0509833 
(151) Int.reg.dato: 1987.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201910823 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOL Petrolkémia Zártköruen Muködu 
Részvénytársaság, TVK Központi Irodaház 
2119/3hrsz. 136. ép., TVK-Ipartelep, 3581 
TISZAÚJVÁROS, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for use in industry, unprocessed 

plastics (in the form of powder, liquids, pastes and 
granules); adhesive substances for industrial use. 

  Klasse 17   Sheets, plates and rods, pipes, shaped parts (semi-
finished products), insulating and caulking materials, of 
plastic, plastic sheets. 

  Klasse 20   Containers and barrels of plastic. 
  Klasse 21   Portable utensils and containers, cans. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0558974 
(151) Int.reg.dato: 1990.08.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.08.31 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201910826 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NAUTIX, Z.I. des Cinq Chemins, 56520 GUIDEL, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Paints, colorants, varnishes, lacquers; dyestuffs; 

metals in foil and powder form for painters, decorators. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0628283 
(151) Int.reg.dato: 1994.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.07.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201910538 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Würth International AG, Aspermonstrasse 1, 7000 
CHUR, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Vulcanizing solutions, including being parts of tire-

repair sets. 
  Klasse 6   Stoppers of metal, including being parts of tire-repair 

sets. 
  Klasse 7   Borers (machine tools), sharpening brushes (machine 

tools), whetstones (machine tools), pressure rollers 
(parts of machines), cutters (machine tools), included in 
this class; all the aforesaid products including being 
parts of tire-repair sets. 

  Klasse 8   Borers (hand tools), sharpening stones (hand tools), 
pressure rollers (hand-tools), cutters (hand tools), 
included in this class; all the aforesaid products 
including being tire-repair parts. 

  Klasse 12   Tire-repair sets composed primarily of vulcanizing 
solutions, vulcanizing fittings consisting primarily of 
plastic and/or rubber, caps of metal and/or not of metal, 
borers, sharpening brushes, whetstone, pressure 
rollers, cutters and paintbrushes. 

  Klasse 16   Paintbrushes including being parts of tire-repair sets. 
  Klasse 17   Vulcanizing fittings consisting primarily of plastic 

and/or rubber, stoppers not of metal; all the aforesaid 
products including being parts of tire-repair sets. 

  Klasse 20   Vulcanizing fittings consisting primarily of plastic 
and/or rubber; stoppers not of metal; all the aforesaid 
products including being parts of tire-repair sets. 
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  Klasse 21   Sharpening brushes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0710312 
(151) Int.reg.dato: 1999.01.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201910540 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Castrip LLC, 1915 Rexford Road, NC28211 
CHARLOTTE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines for manufacturing strips made of molten 

metals. 
  Klasse 42   Development of processes, technical planning and 

drafting with regard to machine construction for the 
manufacture of strips made of molten metals; granting 
of licenses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0754927 
(151) Int.reg.dato: 2000.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2020.11.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201910541 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PRECA BRUMMEL S.p.A., Via Galliano 21, 21040 
CARNAGO VA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1032907 
(151) Int.reg.dato: 2009.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910543 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CAN Technologies, Inc., 15407 McGinty Road West, 
MN55391 WAYZATA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Foodstuff for animals, fish, cattle and poultry; dietetic 

food stuffs (not for veterinary use) for animals; non-

veterinary premixes for animal foodstuffs containing 
proteins, minerals and vitamins; mixed feed. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1039213 
(151) Int.reg.dato: 2010.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910544 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers, computer peripheral devices, computer 

terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, 
displays, keyboards, cables, modems, printers, disk 
drives, adapters, adapter cards, connectors and 
drivers; blank computer storage media; magnetic data 
carriers; computer software and firmware, namely, 
operating system programs, data synchronization 
programs, and application development tool programs 
for personal and handheld computers; pre-recorded 
computer programs for personal information 
management, database management software, 
character recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, 
paging software, mobile telephone software; database 
synchronization software, computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, 
computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized 
global information networks; handheld digital electronic 
devices and software related thereto; MP3 and other 
digital format audio players; hand held computers, 
tablet computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads; mobile digital 
electronic devices, global positioning system GPS) 
devices, telephones; handheld and mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of 
telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital 
data; cordless telephones; mobile telephones; parts 
and accessories for mobile telephones; facsimile 
machines, answering machines, cameras, 
videophones, telephone-based information retrieval 
software and hardware; electronic handheld units for 
the wireless receipt, storage and/or transmission of 
data and messages, and electronic devices that enable 
the user to keep track of or manage personal 
information; electronic communication equipment and 
instruments; telecommunications apparatus and 
instruments; computer software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, and/or other data to one or 
more electronic handheld devices from a data store on 
or associated with a personal computer or a server; 
computer software for the synchronization of data 
between a remote station or device and a fixed or 
remote station or device; fonts, typefaces, type designs 
and symbols in the form of recorded data; chips, discs 
and tapes bearing or for recording computer programs 
and software; random access memory, read only 
memory; solid state memory apparatus; computer and 
electronic games; computer equipment for use with any 
of the aforesaid goods; electronic apparatus with 
multimedia functions for use with any of the aforesaid 
goods; electronic apparatus with interactive functions 
for use with any of the aforesaid goods; accessories, 
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parts, fittings, and testing apparatus for all the 
aforementioned goods; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable form 
for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods; apparatus for data storage; 
hard drives; miniature hard disk drive storage units; 
pre-recorded audio video discs; CD-ROMs; digital 
versatile discs; mouse pads; batteries; rechargeable 
batteries; chargers; chargers for electric batteries; 
headphones; stereo headphones; in-ear headphones; 
stereo speakers; audio speakers; audio speakers for 
home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speaker apparatus; radio receivers, 
amplifiers, sound recording and reproducing apparatus, 
high fidelity stereo apparatus loudspeakers, multiple 
speaker units, microphones; digital audio and video 
devices; compact disc players, digital versatile disc 
recorders and players, digital audio tape recorders and 
players; digital music and/or video players; radios; 
video cameras; audio, video, and digital mixers; radio 
transmitters; car audio apparatus; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; bags and cases adapted or 
shaped to contain cameras and/or video cameras; 
mobile telephone covers; mobile telephone cases; 
mobile telephone cases made of leather or imitations of 
leather; mobile telephone covers made of cloth or 
textile materials; bags and cases adapted or shaped to 
contain MP3 players, hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, global 
positioning system GPS) devices, electronic organizers 
and electronic notepads. 

  Klasse 28   Toys; games and playthings; playing cards; electronic 
hand-held game units; musical toys, games and 
playthings; toy audio apparatus; toy musical boxes; toy 
musical instruments; toy record players for playing 
tunes and cassettes; musical games; battery operated 
toys; electronic toys; electric computer games, other 
than those adapted for use with television receivers; 
electrical and electronic amusement apparatus 
automatic, coin/counter freed); electronic games being 
automatic, coin-freed or counter-freed other than those 
adapted for use with television receivers); hand-held 
electronic games and apparatus other than those 
adapted for use with television receiver only); video 
games other than those adapted for use with television 
receivers only; automatic and coin-operated 
amusement machines; computer game apparatus other 
than coin operated or those adapted for use with 
television receivers; video output toys and games; 
electronically operated toys; interactive computer toys 
and games; musical toys and games; stand alone video 
game machines incorporating a means of display; toy 
handheld electronic devices; toy computers not 
working); toy mobile telephones not working); parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1184603 
(151) Int.reg.dato: 2013.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.08.23 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910829 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the letters "RFX" and the 
word "CARE"; between the letters "RFX" and the word 
"CARE" there is a round circle with a cross made of 
plasters in the middle. 

(730) Innehaver: 
 Oppenhejm & Jansson A/S, Bakkegårdsvej 408, 3050 

HUMLEBÆK, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   First aid kits; pharmaceutical preparations for skin 
care; pharmaceutical preparations for the treatment of 
damaged skin and tissue; antibacterial 
pharmaceuticals; pharmaceutical products for the 
treatment of insect bites and stings; pharmaceutical 
anti-allergic preparations and substances; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious disease; pharmaceutical preparations for 
animal skincare; pharmaceutical preparations for 
treating skin disorders; pharmaceutical preparations for 
wounds; pharmaceutical preparations for treating and 
preventing tendon and muscle injuries and disorders, 
sports related injuries; pharmaceutical products and 
preparations to prevent swelling in the legs; 
pharmaceutical skin lotions; sunburn preparations for 
pharmaceutical purposes; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic foods adapted for medical 
use; medicated plasters and medicated dressings; 
pharmaceutical 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; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. 

  Klasse 9   Reflective products; reflectors; reflective badges; 
reflective bands; reflecting discs and reflective stickers 
for wear on clothing and textiles; safety clothing for 
protection against accident or injury; reflective clothing 
for the prevention of accidents; insulated clothing for 
the protection against accident or injury and fire; 
protective footwear for the prevention of accident or 
injury; protection devices for personal use against 
accidents; fire blankets; sunglasses; goggles for sports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1203083 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.04.04 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.06.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201910546 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SIAMP CEDAP, 4, Quai Antoine 1er, 98000 MONACO, 
Monaco 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Water flushing installations, water flushing 

mechanisms, water flushing valves, water flushing 
tanks, toilet lids, sanitary apparatus, built-in sanitary 
apparatus stands, sanitary installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1208114 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910830 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

KTRIPIK 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1208121 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910831 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

MAEKSTRO 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211717 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910832 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

MYPIKTRI 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211718 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910833 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIVIKTO 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211719 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910834 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

PYXTRIO 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1211720 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910835 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

PIKWAYA 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211722 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910836 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXSAMEK 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211723 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910837 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEQSEL 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211724 
(151) Int.reg.dato: 2014.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.05.22 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910838 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

RYVERZA 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1211747 
(151) Int.reg.dato: 2014.06.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.06.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201910839 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

KBRYNT 
(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: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1257658 
(151) Int.reg.dato: 2015.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2025.02.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910547 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NEIGHBORHOOD CO., LTD., 2-8-14, Sendagaya, 
Shibuya-ku, 151-0051 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Non-Japanese style outerclothing; coats; sweaters 

and the like; shirts and the like; nightwear; Japanese 
traditional clothing; underwear [underclothing]; shoes 
and boots; wind resistant jackets; T-shirts; pants; denim 
jackets; denim shirts; denim pants; jackets; vests; 
sweatshirts; tank tops; pullovers; knit shirts; cardigans; 
parkas; fleece pullovers; polo shirts; shorts; sweat 
pants; trousers; sandals [shoes]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1345452 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.02 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201907763 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Datatrics B.V., Hoedemakerplein 2, third floor, 7511JP 
ENSCHEDE, Nederland 

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

administration; office functions; arranging subscriptions 
to telecommunication services for others; business 
management consultancy; administrative processing of 
purchase orders; computerized file management; 
economic forecasting; business appraisals; compilation 
of information into computer databases; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; providing business information via a web 
site; the provision of information based on commercial 
business (electronic) data; business information; 
market studies; marketing studies; business 
investigations; compilation of statistics; data search in 
computer files for others; advertising [online] on a 
computer network; systemization of information into 
computer databases; business research. 

  Klasse 38   Telecommunications; streaming of data; rental of 
telecommunication equipment; rental of access time to 
global computer networks; providing access to 
databases; providing user access to global computer 
networks. 

  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; information technology [it] 
consultancy; advisory services relating to software for 
the analysis of (electronic) data; computer technology 
consultancy; computer software consultancy; 
telecommunications technology consultancy; 
technological consultancy; analyses [audits] in the area 
of electronic data storage; cloud computing; computer 
programming; data conversion of computer programs 
and data [not physical conversion]; server hosting; 
outsource service providers in the field of information 
technology; software as a service [SaaS]; computer 
rental; rental of computer software; rental of web 
servers; web hosting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378253 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.09 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910841 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 
Street, VIC3000 MELBOURNE, Australia 

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

software; computer software applications 
(downloadable); downloadable software applications 

(apps); application software for electronic devices 
including computers, laptops, tablets, mobile 
telephones and smartphones; downloadable software 
applications for electronic devices including computers, 
laptops, tablets, mobile telephones and smartphones. 

  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1381841 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910842 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

74 
 

(111) Int.reg.nr: 1393012 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910843 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Treasury Wine Estates Americas Company, 555 
Gateway Drive, CA94558 NAPA, USA 

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

software; computer software applications 
(downloadable); downloadable software applications 
(apps); application software for electronic devices 
including computers, laptops, tablets, mobile 
telephones and smartphones; downloadable software 
applications for electronic devices including computers, 
laptops, tablets, mobile telephones and smartphones. 

  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1401482 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201806161 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.05.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.28, EM, 017262502 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dethleffs GmbH & Co KG, Arist-Dethleffs-Strasse 12, 
88316 ISNY, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Motor homes; caravans; caravans being trailers for 
motor vehicles and structural parts therefor, included in 
this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1413003 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.08 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910844 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Continental Automotive Switzerland AG, 
Industriestrasse 18, 9464 RÜTI, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Motion sensors; measuring apparatus and 

instruments; electronic navigational instruments; 
navigational instruments; temperature sensors; timing 
sensors; velocity sensors; electrical control, testing and 
monitoring apparatus; apparatus for monitoring and 
recording the performance of machinery; checking 
(supervision) apparatus and instruments; software for 
GPS navigation systems. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of measuring, 
signalling and monitoring apparatus and instruments. 

  Klasse 42   Consultancy relating to technical and scientific 
monitoring; computer programming and computer 
software design. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1419955 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201811162 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.23 
(300) Søknadsprioritet: 2017.10.27, DE, 30 2017 110 

992 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SWISS KRONO Tec GmbH, Kurfürstendamm 22, 
10719 BERLIN, Tyskland 

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

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

  Klasse 19   Goods for structural building with timber, namely 
construction kits for prefabricated houses or non-metal 
parts for prefabricated houses, especially prefabricated 
house construction kits for building external cellars, 
bicycle storage, or sheds; building materials [non-
metallic], especially building materials consisting of 
biomaterial, including, but not limited to, organic raw 
materials of biological origin, such as wood, wood 
fibres, grasses or biomaterials, especially wood-based 
materials or materials of plastics, including, but not 
limited to, bioplastics or biomaterial-plastic composite 
materials or biomaterial-plastic material mixes; the 
above-mentioned materials with or without the addition 
of mineral or other fillers; wood-based materials; 
boards and moulded bodies not of metal, for building; 
boards and moulded bodies from wood or wood-based 
materials, especially boards and moulded bodies from 
chipped wood, wood particles or hard-fibre material, or 
from plastic or other non-metal materials, for building, 
the above-mentioned goods also with wood-veneer 
protective layers; boards and moulded bodies from a 
mixture of wood, wood-based materials, especially 
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chipped wood, wood particles, hard-fibre material, as 
well as plastic, or other non-metal materials or as 
composite material, made of the above-mentioned 
materials, for building, the above-mentioned goods also 
with wood-veneer protective layers; wood-plastic 
composite materials, wood-plastic material mixes, 
wood-based material-plastic composite materials, and 
wood-based material-plastic material mixes, for 
building, the above-mentioned goods also with wood-
veneer protective layers; hybrid boards, especially with 
bamboo middle layer, for building; chipboard, veneered 
chipboard, laminated chipboard, fire-resistant, fire-proof 
or refractory chipboard panels and moulded bodies, the 
above-mentioned goods for building; thin chipboard, 
oriented strand board, boards from long, flat, oriented 
chips, the above-mentioned goods especially for 
building; fibreboards and moulded bodies made of 
fibres for building; wood fibreboards, veneered 
fibreboards, laminated fibreboard, melamine-resin-
coated medium density fibreboards; melamine-resin-
coated high density fibreboards, the above-mentioned 
goods especially for building; wood-fibre polymer 
materials for building; floor coverings, not of metal, 
especially from biomaterial, such as wood or wood-
based materials, or from plastic or other non-metal 
materials; wooden flooring, parquet flooring and 
parquet slabs, parquet flooring made of cork, parquet 
wood flooring, especially with a middle layer of wood-
based materials; paper and paper moulded bodies for 
building, namely paper impregnated with artificial resin 
for laminates; laminates (non-metallic), especially 
consisting of biomaterial, such as wood or wood-based 
materials, or plastics or other non-metal materials 
especially for building; high-pressure laminates and 
laminates grouted directly or continuously, not of metal; 
panels, not of metal, especially laminate panels, 
especially consisting of biomaterial, such as wood or 
wood-based materials, or plastics or other non-metal 
materials, for building; wood, also manufactured timber, 
compressible wood, wood, semi-worked; timber 
boarding; wooden beams; timber planking; wood 
sheeting; wooden doors; wood strips; planks of wood; 
wood veneers; terrace boards; floor slabs, not of metal; 
mouldings for building; wood; planks of wood for 
building; sawn timber; plywood; glue-laminated wood, 
especially with a lacquered surface; the above-
mentioned goods for building; doors, especially sliding 
doors, not of metal, especially consisting of biomaterial 
such as wood or wood-based materials, or plastics; 
shuttering (non-metallic), especially concrete casings, 
for building; borders, not of metal, especially for 
building; radiator covers, not of metal, especially 
consisting of biomaterial, such as wood or wood-based 
materials, or plastics; floor coverings and terrace 
decking, floor laminates and floor panels, laminates, 
panels and claddings for walls, ceilings and facades 
made of non-metallic materials, especially for building, 
and especially consisting of biomaterial, including, but 
not limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or biomaterials, 
especially wood-based materials, or biomaterial-plastic 
composite materials or biomaterial-plastic material 
mixes; floor coverings and terrace decking, floor 
laminates and floor panels, laminates, panels and 
claddings for walls, ceilings and facades made of non-
metallic materials, especially for building and especially 
consisting of biomaterial including, but not limited to, 
organic raw materials of biological origin, such as 
wood, wood fibres, grasses or plastics including, but 
not limited to, bioplastics or biomaterials, especially 
wood-based materials, or biomaterial-plastic composite 
materials or biomaterial-plastic material mixes, the 
above-mentioned materials with or without the addition 
of mineral or other fillers as well as the above-
mentioned goods having a decorative and/or abrasion-
resistant surface and/or having soundproofing 
properties and/or being water-repellent or waterproof 
and/or being fire-resistant, fire-proof, or refractory; non-

metallic transportable buildings; floor coverings, 
especially consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or biomaterial-
plastic composite materials or biomaterial-plastic 
material mixes, the above-mentioned materials with or 
without the addition of mineral or other fillers; laminate 
panels [floor coverings]; high-pressure laminates and 
laminates grouted directly or continuously as floor 
coverings. 

  Klasse 20   Furniture, including goods for furniture decorating and 
interior decorating, namely coated, lacquered, and 
printed chipboards, MDF boards, LDF boards, HDF 
boards and CDF boards as furniture parts, shelves 
[furniture parts], countertops [furniture parts]; boards 
and moulded bodies being parts of furniture, the above-
mentioned goods also with a melamine surface; 
furniture consisting of biomaterial including, but not 
limited to, organic raw materials of biological origin, 
such as wood, wood fibres, grasses, or plastics 
including, but not limited to, bioplastics or biomaterial-
plastic composite materials or biomaterial-plastic 
material mixes, the above-mentioned materials with or 
without the addition of mineral or other fillers; work 
counters [furniture]; wooden shelving [furniture]; edge 
beadings, corner protectors, edgings, edge borders, 
decorative edging strips [furniture parts] consisting of 
biomaterial including, but not limited to, organic raw 
materials of biological origin, such as wood, wood 
fibres, grasses, or plastics including, but not limited to, 
bioplastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; extruded plastics edge beadings 
for furniture; corner protectors of plastics; edgings of 
plastic for furniture; plastic edging materials for 
shelving; decorative edging strips of wood for use with 
furniture; decorative edging strips of plastic for use with 
fitted furniture; crates and pallets, non-metallic; 
furniture panels, also furniture panels consisting of 
biomaterial including, but not limited to, organic raw 
materials of biological origin, such as wood, wood 
fibres, grasses, or plastics including, but not limited to, 
bioplastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes, the above-
mentioned materials with or without the addition of 
mineral or other fillers; containers, not of metal, for 
storage and transport. 

  Klasse 27   Floor coverings; wall and ceiling coverings for indoor 
and outdoor applications, to the extent included in this 
class; floor coverings and artificial ground coverings; 
floor coverings of plastic, especially vinyl floor 
coverings; floor coverings made of wood-plastic 
composite materials or wood-based material-plastic 
composite materials; floor tiles made of plastic, 
especially polyvinyl chloride; wall hangings [non-textile]; 
wall paper of vinyl; wall coverings, also vinyl wall 
coverings; carpet tiles for covering floors consisting of 
biomaterial including, but not limited to, organic raw 
materials of biological origin, such as wood, wood 
fibres, grasses, or plastics including, but not limited to, 
bioplastics or biomaterial-plastic composite materials or 
biomaterial-plastic material mixes-the above-mentioned 
materials with or without the addition of mineral or other 
fillers; carpets; door mats; mats; linoleum. 

  Klasse 35   Product sampling for the purpose of presentation and 
sale to third parties; retail and wholesale services in 
relation to building materials, floor coverings, wall 
coverings, ceiling coverings, and facade and terrace 
cladding, furniture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1426748 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201813139 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a sun device which is divided by a 
curve and above the curve there is an irregular device; 
under the curve, there are three capital letters "HEC". 

(730) Innehaver: 
 Shenzhen HEC Industrial Development Co., Ltd., E25, 

District E, The Dongfang Garden, Overseas Chinese 
Town, Nanshan District, SHENZHEN GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Acetylene flares; sanitary apparatus and installations; 

toilets [water-closets]; toilet bowls; bath installations; 
radiators, electric; lighters; installations for processing 
nuclear fuel and nuclear moderating material. 

  Klasse 29   Eggs; dried edible mushrooms; fruit jellies; poultry, not 
live; nuts, prepared; oils for food; fruits, tinned; fish- 
based foodstuffs; vegetables, preserved. 

  Klasse 30   Tea; tea-based beverages; vinegar; condiments; soya 
flour; farinaceous foods; cocoa-based beverages; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; cooking-salt; edible ices; gluten prepared 
as foodstuff; sugar; natural sweeteners. 

  Klasse 35   Relocation services for businesses; retail or wholesale 
services for medicine; retail or wholesale services for 
medical supplies; brand evaluation services. 

  Klasse 42   Chemical analysis; chemical research; biological 
research; dress designing; authenticating works of art; 
meteorological information; cosmetic research; clinical 
trials. 

  Klasse 45   Monitoring of burglar and security alarms; escorting in 
society [chaperoning]; clothing rental; dating services; 
planning and arranging of wedding ceremonies; 
intellectual property consultancy; licensing of computer 
software [legal services]; legal research; litigation 
services; funerary undertaking. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1426875 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201813162 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Voronin Oleg Gennadyevich, ul. Valovaya, 21, korp. 
125, kv. 25, RU-115054 MOSCOW, Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry, precious stones; amulets [jewelry]; bracelets 

[jewelry]; bracelets made of embroidered textile 
[jewellery]; jewellery charms; brooches [jewelry]; 
ornamental pins; beads for making jewelry; pearls 
made of ambroid [pressed amber]; key rings [split rings 
with trinket or decorative fob]; clasps for jewelry; 
necklaces [jewelry]; rings [jewelry]; presentation boxes 
for jewelry; lockets [jewelry]; earrings; paste jewelry 
[costume jewelry]; hat jewelry; chains [jewelry]. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins; 
travelling trunks; umbrellas; parasols; pocket wallets; 
business card cases; credit card cases [wallets]; 
chamois leather, other than for cleaning purposes; 
handbag frames; card cases [notecases]; cases of 
leather or leatherboard; valves of leather; imitation 
leather; leather, unworked or semi-worked; purses; 
chain mesh purses; bags [envelopes, pouches] of 
leather, for packaging; moleskin [imitation of leather]; 
travelling sets [leatherware]; garment bags for travel; 
shoulder belts [straps] of leather; briefcases; leather 
straps; straps of leather [saddlery]; rucksacks; travelling 
bags; handbags; beach bags; bags for sports; bags for 
campers; shopping bags; bags; suitcases; suitcases 
with wheels; valises; attaché cases; leather laces. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; bandanas 
[neckerchiefs]; berets; overalls; boas [necklets]; boxer 
shorts; ankle boots; boots for sports; breeches for 
wear; trousers; valenki [felted boots]; collars [clothing]; 
detachable collars; shirt yokes; veils [clothing]; 
gabardines [clothing]; neckties; ascots; leggings [leg 
warmers]; gaiters; jerseys [clothing]; vests; sports 
jerseys; hosiery; heels; hoods [clothing]; hat frames 
[skeletons]; pockets for clothing; neck scarfs [mufflers]; 
kimonos; visors [headwear]; combinations [clothing]; 
suits; bathing suits; beach clothes; jackets [clothing]; 
stuff jackets [clothing]; leggings [trousers]; camisoles; 
sports singlets; coats; furs [clothing]; mittens; 
heelpieces for footwear; fur stoles; socks; sports shoes; 
outerclothing; ready-made clothing; clothing of 
imitations of leather; clothing of leather; waterproof 
clothing; fittings of metal for footwear; overcoats; 
parkas; pelerines; gloves [clothing]; pajamas; bathing 
trunks; scarfs; pocket squares; dresses; headbands 
[clothing]; ready-made linings [parts of clothing]; dress 
shields; soles for footwear; half-boots; lace boots; 
sweaters; ponchos; belts [clothing]; money belts 
[clothing]; welts for footwear; shirts; wooden shoes; 
sandals; bath sandals; boots; jumper dresses; bath 
slippers; togas; knitwear [clothing]; slippers; shoes; tee-
shirts; bath robes; tips for footwear; shawls; caps 
[headwear]; sashes for wear; hats; trouser straps; 
pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; petticoats; 
skorts. 

  Klasse 35   Advertising; business management; rental of 
advertising space; demonstration of goods; marketing; 
updating of advertising material; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; sales promotion for others; 
bill-posting; advertising by mail order; television 
advertising; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1427143 
(151) Int.reg.dato: 2018.01.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.01.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201813395 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.08.04, IT, 

302017000090356 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of an imprint depicting the wording 
FERRARI PORTOFINO in profiled fancy characters 
arranged on two lines, the verbal expression 
PORTOFINO being larger, with a style slightly inclined 
to the right evoking a handwritten word, the initial 
letters P, O and R being surmounted by the verbal 
expression FERRARI with the upper horizontal stroke 
of the letter F being prolonged to surmount the 
remaining letters, except for the final letter I which is 
surmounted in its turn by a small rectangular figure and 
flanked at the bottom by a segment that extends 
horizontally to the right to surmount the remaining 
letters of the wording PORTOFINO. 

(730) Innehaver: 
 FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, 41122 

MODENA, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Eyeglasses; sunglasses; anti-glare glasses; goggles 
for sports; swimming goggles; eyeglass and sunglass 
cases; eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and 
sunglass frames; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass cords; contact lenses; 
magnifying glasses [optics]; cases adapted for contact 
lenses; 3D spectacles; smartglasses; binocular cases; 
recorded programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game software for handheld 
electronic devices; electronic game software for cellular 
phones; computer game software; recorded programs 
for electronic games; games cartridges for use with 
electronic games apparatus; computer game 
cartridges; video game cartridges; disks for electronic 
games; video game discs; computer game cassettes; 
video game cassettes; joysticks for use with computers, 
other than for video games; joystick chargers; memory 
cards for video game machines; mouse for video game 
machines; simulators for the steering and control of 
vehicles; sports training simulators; steering wheels for 
computers; earphones used for connecting to hand-
held games; bags and cases adapted or shaped to 
contain computers; bags adapted for laptops; sleeves 
for laptops; protective covers and cases for tablet 
computers; mouse pads; mobile telephones; mobile 
phone covers; mobile phone holders; bags and cases 
adapted or shaped to contain mobile phones; cell 
phone straps; battery chargers for cellular phones; cell 
phone battery chargers for use in vehicles; 
smartphones; covers for smartphones; smartphone 
holders; bags and cases adapted or shaped to contain 
smartphones; smartphone straps; battery chargers for 
smartphones; smartphone battery chargers for use in 
vehicles; smartwatches; wearable digital electronic 

devices for the sensing, recording, storing, sending and 
receiving of text, data, audio, image and video files 
across communications networks, including devices 
that communicate with smartphones, computers, 
computer peripheral devices, personal digital 
assistants, sound recording and sound reproducing 
apparatus, and Internet sites; computer software and 
electronic apparatus related to the foregoing, namely 
for monitoring, processing, displaying, storing and 
transmitting data relating to a user's physical activity, 
compliance with health and fitness programs, 
geolocation, direction, distance, altitude, speed, steps 
taken, activity level, calories burned, navigational 
information, weather information and biometric data; 
and computer software for accessing and searching 
databases related to any of the foregoing; battery 
chargers for smartwatches; battery chargers for 
smartwatches for use in vehicles; mouse [computer 
peripheral]; wrist rests for use with computers; personal 
computers; laptop computers; computer programs, 
being downloadable software; cases for laptops; laptop 
carrying cases; fitted holders for ear plugs; protective 
helmets; fireproof automobile racing suits for safety 
purposes; face-shields for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves for protection against 
accidents; balaclavas for protection against accidents, 
irradiation and fire; shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; boots for protection 
against accidents, irradiation and fire; protection 
devices for personal use against accidents; garments 
for protection against accidents, irradiation and fire; 
garments for protection against fire; CD-ROMs 
featuring car races and the history of automobile 
manufacturers; DVDs featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; CD-ROMs 
featuring high-performance cars and automobiles; 
DVDs featuring high-performance cars and 
automobiles; downloadable image files; downloadable 
video files; electronic publications, downloadable; 
speed checking apparatus for vehicles; steering 
apparatus, automatic, for vehicles; automatic indicators 
of low pressure in vehicle tyres; voltage regulators for 
vehicles; milage recorders for vehicles; hands free kits 
for cellular phones; electric locks for vehicles; electronic 
keys for automobiles; control units of central locking 
systems for vehicles; navigation apparatus for vehicles 
[on-board computers]; electronic accumulators for 
vehicles; accumulators, electric, for vehicles; kilometer 
recorders for vehicles; vehicle radios; car televisions; 
remote control apparatus; starter cables for motors; 
thermostats for vehicles; vehicle breakdown warning 
triangles; air bag deactivation switches for automobiles; 
magnets; decorative magnets; lanyards especially 
adapted for holding cellular phones, MP3 players, 
cameras, video cameras, eyeglasses, sunglasses, 
magnetic encoded cards; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; cases 
adapted for CD players; cases adapted for DVD 
players; cases adapted for MP3 players. 

  Klasse 12   Automobiles; cars; racing cars; sports cars; structural 
parts for automobiles, racing cars, sports cars, land, air 
and water vehicles; spare parts and accessories for 
automobiles, racing cars, sports cars, land, air and 
water vehicles; motors, electric, for land vehicles; 
engines for land vehicles; vehicle seats; seat covers for 
vehicles; vehicle covers [shaped]; covers for vehicle 
steering wheels; covers for baggage compartments 
[parts of vehicles]; upholstery for vehicles; sun-blinds 
adapted for automobiles; head-rests for vehicle seats; 
arm rests for vehicle seats; ski carriers for cars; cigar 
lighters for automobiles; adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; repair outfits for inner tubes; 
luggage carriers for vehicles; direction signals for 
vehicles; automobile seat cushions; pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires [tyres]; trailers [vehicles]; 
seat back organizers specially adapted for use in cars; 
bicycles, parts and accessories therefor included in this 
class; cycles, parts and accessories therefor included 
in this class; tricycles, parts and accessories therefor 
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included in this class; kick sledges; safety belts for 
vehicle seats; security harness for vehicle seats; air 
bags [safety devices for automobiles]; non-skid devices 
for vehicle tires; safety seats for children, for vehicles; 
anti-theft devices for vehicles; prams; covers for prams; 
carry cots [parts of prams]; pushchairs; pushchair 
covers; bags adapted for prams and pushchairs; fitted 
footmuffs for prams and pushchairs; parachutes; two-
wheeled trolleys; ski lifts; golf buggies; push scooters 
[vehicles]; human-powered trolleys and carts; vehicles 
and conveyances; vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water. 

  Klasse 16   Bibs of paper; boxes of paper or cardboard; 
containers made of paper; cardboard containers; 
coasters of paper; paper towels; table linen of paper; 
shelf paper; table napkins of paper; tablemats of paper; 
covers of paper for flower pots; table decorations of 
paper; food decorations of cardboard; place mats of 
paper; table cloths of paper; handkerchiefs of paper; 
kitchen rolls [paper]; place cards; packing cardboard 
containers; industrial packaging containers of paper; 
cream containers of paper; printed paper signs; 
brochures; posters; calendars; catalogues; magazines 
[periodicals]; yearbooks; books; booklets; periodicals; 
manuals; directories [printed matter]; newsletters; 
printed guides; graphic representations; graphic 
reproductions; souvenir cards; visiting cards; postcards; 
paper badges; holders of paper and cardboard for 
badges; passport holders; photographs [printed]; 
photographic albums; photograph stands; photo 
holders made of paper; covers for photographic 
albums; albums; stickers [stationery]; albums for 
stickers; colouring cards for children; painting sets for 
children; bookmarkers; pens; felt-tip pens; pencils; 
pastels [crayons]; pencil and pen ornaments; boxes for 
pens; boxes for pencils; pen cases; pencil cases; 
stands for pens; stands for pencils; covers [stationery]; 
paper ribbons; gift boxes; document files [stationery]; 
desk pads; desktop organizers; exercise books; 
notebooks; note pads; writing paper; drawing paper; 
sealing wax; paper sheets for note taking; diaries and 
agendas; desk diaries; covers for agendas; cases of 
leather for agendas; covers for address booklets; 
covers for albums; covers for books; folders 
[stationery]; labels, not of textile; adhesive labels, not of 
textile; paperweights; pencil sharpeners, electric or 
non-electric; paper cutters [office requisites]; 
correspondence holders; adhesives [glues] for 
stationery or household purposes; paintings [pictures], 
framed or unframed; pictures; portraits; non-magnetic 
subway tickets; figurines [statuettes] of papier mâché; 
plastic shopping bags; paper shopping bags; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; placards of paper or cardboard; paper 
banners; paper standards [flags]; pennants made of 
paper; flags of paper; pennons made of paper; passes 
made of paper; cigar bands; tickets; paper ticket 
holders; non-magnetically encoded passes and 
identification cards made of paper for access to a 
restricted area; decalcomanias; transfers 
[decalcomanias]; commemorative stamps; stamps for 
collectors; lanyards for carrying paper cards and paper 
passes; paper and cardboard; printed matter; 
bookbinding material; photographs; stationery and 
office requisites, except furniture; adhesives for 
stationery or household purposes; drawing materials 
and materials for artists; paintbrushes; instructional and 
teaching materials; plastic sheets, films and bags for 
wrapping and packaging; printers' type, printing Blocks. 

  Klasse 18   Boxes of leather or leatherboard; cases, of leather or 
leatherboard; key cases; leather key cases; leather 
address hang-tags; document cases; backpacks; 
knapsacks; haversacks; bags for sports; beach bags; 
attaché cases; card cases [notecases]; leather credit 
card cases; travelling sets [leatherware]; bags; 
handbags; shoulder bags; travelling bags [leatherware]; 
cosmetic bags sold empty; clutch bags; holdalls; bags 
[envelopes, pouches] of leather, for packaging; pocket 
wallets; purses; school bags; school satchels; school 

backpacks; trolley-type school backpacks; shopping 
bags of leather, textile or net; shopper bags; shopping 
bags; sling bags for carrying infants; slings for carrying 
infants; nappy bags; suitcase handles; suitcases; tote 
bags; trunks and valises; travelling trunks; luggage; 
vanity cases, not fitted; duffel bags; travelling bags; 
trolley duffles; trolley-type suitcases; waist bags; 
Boston bags; non-insulated kids' school lunch bags and 
backpacks,not of paper; briefcases; garment bags for 
travel; garment carriers; garment carriers for suits and 
dresses; clothing for pets; collars for pets; bags for 
carrying animals; leather leashes; shoulder belts 
[straps] of leather; girths of leather; chin straps, of 
leather; straps for luggage; leather laces; leather 
straps; leather thread; shoulder straps; girths of 
imitation leather; trimmings of leather for furniture; 
furniture coverings of leather; packaging containers of 
leather; leather and imitation leather; rawhide and 
leather; skins and hides; moleskin [imitation of leather]; 
fur; skins of chamois, other than for cleaning purposes; 
mountaineering sticks; golf umbrellas; umbrella covers; 
leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage and carrying bags; umbrellas and 
parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; 
collars, leashes and clothing for animals. 

  Klasse 25   Jackets [clothing]; ski jackets; wind-resistant jackets; 
overcoats; coats; dust coats; raincoats; cardigans; 
pullovers; shirts; tee-shirts; polo shirts; sport shirts; 
blouses; sweatshirts; sweaters; jerseys [clothing]; 
sports jerseys; trousers; shorts; Bermuda shorts; jeans; 
skirts; overalls; jogging suits; training suits; track suits; 
automobile racing suits not in the nature of protective 
clothing; suits; dresses; singlets; braces [suspenders]; 
wristbands [clothing]; aprons [clothing]; combinations 
[clothing]; clothing for gymnastics; leggings [leg 
warmers]; leggings [trousers]; shawls; sashes for wear; 
money belts [clothing]; pockets for clothing; collars 
[clothing]; girdles; ready-made clothing; rainwear; 
waterproof clothing; golf clothing, other than gloves; 
motorists' clothing; ski clothing; ski suits; snowsuits; 
body warmers; knee warmers [clothing]; knitwear 
[clothing]; sweat bands; gaiters; gaiter straps; pocket 
squares; beach clothes; bathing suits; bathing caps; 
swimming costumes; bathing drawers; bathing trunks; 
bikinis; bath robes; underwear; slips [undergarments]; 
pyjamas; dressing gowns; nightgowns; clothing for 
children; babies' clothing; babies' overalls; baby bibs, 
not of paper; children's and infants' cloth bibs; bibs, not 
of paper; romper suits for children; romper suits for 
babies; rompers; layettes [clothing]; baby sleeping 
garments [bag-like clothing worn by infants for sleeping 
in]; mini-sleeping garments for babies, not electrically 
heated [bag-like clothing]; footmuffs, not electrically 
heated; socks; stockings; tights; hosiery; shoes; sports 
shoes; gymnastic shoes; sneakers; slippers; mules; 
sandals; boots; footwear for sports; ski boots; after ski 
boots; ski boot bags; flip-flops; clogs; bath sandals; 
bath slippers; soles for footwear; footwear uppers; 
fittings of metal for footwear; inner soles; tips for 
footwear; heelpieces for footwear; heels; non-slipping 
devices for footwear; welts for footwear; shoe straps; 
shoe inserts for non-orthopedic purposes; toe caps 
[parts of footwear]; tongues or pullstraps for shoes and 
boots; overshoes; galoshes; neckwear; scarves; 
bandanas [neckerchiefs]; foulards [clothing]; neckties; 
gloves [clothing]; driving gloves; ski gloves; belts 
[clothing]; muffs [clothing]; mittens; fur stoles; caps 
[headwear]; hats; cap peaks; visors [headwear]; berets; 
headbands [clothing]; hoods [clothing]; shower caps; 
sleep masks; balaclavas; helmet liners [headwear]; sun 
visors [headwear]; ear muffs [clothing]; masks for 
protection against the cold; clothing, footwear, 
headgear. 

  Klasse 28   Amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor; apparatus for 
games adapted for use with an external display screen 
or monitor; video game machines for use with 
televisions; video game machines; television game 
sets; apparatus for games; amusement machines, 
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automatic and coin-operated; amusement machines, 
other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; pocket-
sized apparatus for playing video games; pocket-sized 
video games; pocket-sized electronic games; hand-
held video games; portable electronic games; portable 
electronic toys; hand-held units for playing video 
games; stand alone video game machines; computer 
game equipment, namely, computer game joysticks 
and game controllers for computer games; electronic 
games consoles adapted for use with an external 
display screen or monitor; controllers for game 
consoles; joysticks for video games; bags specially 
adapted for hand-held video game apparatus; bags 
specially adapted for video game consoles; game 
consoles; gamepads for use with game consoles; 
handheld game consoles; handheld video game 
consoles; video game consoles; video game consoles 
for use with an external display screen or monitor; 
protective carrying cases specially adapted for video 
game consoles for use with an external display screen 
or monitor; scale model vehicles; scale model cars; 
scale model racing cars; scale model racing vehicles; 
racing car model silhouettes; toy full-size car replicas; 
toy full-size vehicle replicas; toy full-size steering wheel 
replicas; resin models featuring racing scenes; scale 
model drivers; scale model pit crews; toy models; 
vehicle construction toys; toy vehicle trucks; toy 
vehicles; toy racing cars tracks; toy steering wheels; 
pull-along toy vehicles; toy trucks with cars; toy pedal 
karts for kids; ride-on toys; ride-on toy cars for children 
in pedal version or working with batteries; toy cars for 
children in pedal version or working with batteries; ride-
on toy vehicles, electric, reproducing the original 
models; toy go-karts for children in pedal version or 
working with batteries; tricycles for infants [toys]; race 
pit-stops [toys]; race tracks [toys]; toy trucks; toy trailers 
for transporting cars; radio-controlled toy vehicles; 
radio-controlled toy cars; toy gasoline service stations; 
toy car garages; toy car showrooms; toy telephones; 
plush toys; toy plush steering wheels; teddy bears; 
playing cards; toys designed to be attached to car 
seats; padded toys for seatbelts; streetboards; ankle 
guards [sports articles]; ankle pads for sports use; 
ankle guards for skating; ankle pads for skating; push 
scooters [toys]; sticks for fans and for entertainment 
[novelty items]; toy sticks for fans and for entertainment 
shaped as flags [novelty items]; toy lanyards; golf bag 
carts; sports articles and equipment; hunting and 
fishing equipment; flippers for swimming; floats for 
swimming; swimming belts; swimming gloves; 
swimming jackets; inflatable armbands for swimming; 
swimming floats for recreational use; swimming kick 
boards; party poppers; streamers [party novelties]; 
novelties for parties, dances [party favors, favours]; 
balloons [party novelties]; paper party hats; decorations 
for artificial Christmas trees; fairground and playground 
apparatus; games, toys and playthings; video game 
apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations 
for Christmas trees. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services on behalf of third 
parties, also online, of entertainment equipment, video 
game machines, electronic games, video games and 
their accessories, controllers for game consoles, 
software, computer programs, recorded programs for 
electronic games, computers, mouse, mouse pads, 
headsets, earphones, joysticks for computer games, 
cases, cases for electronic apparatus; retail and 
wholesale services on behalf of third parties, also 
online, of spectacles and parts and accessories 
thereof, spectacle cases, spectacle frames and other 
eyewear, smartglasses and their accessories, optical 
apparatus and instruments; retail and wholesale 
services on behalf of third parties, also online, of mobile 
phones, smartphones, covers for mobile phones and 
smartphones, holders for mobile phones and 
smartphones, bags and cases adapted or shaped to 
contain computers, mobile phones and smartphones, 
multimedia library and content, downloadable and non 

downloadable, telephones and their accessories, 
smartphones and their accessories, smartwatches and 
their accessories; retail and wholesale services on 
behalf of third parties, also online, of scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking [supervision], 
life-saving and teaching apparatus and instruments; 
retail and wholesale services on behalf of third parties, 
also online, of electric and electronic apparatus and 
instruments for vehicles; retail and wholesale services 
on behalf of third parties, also online, of apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or 
images and accessories and cases thereof, magnetic 
data carriers, recording discs, compact discs, DVDs 
and other digital recording media; retail and wholesale 
services on behalf of third parties, also online, of 
calculating machines, data processing equipment, 
computers; retail and wholesale services on behalf of 
third parties, also online, of lanyards, rings for keys, 
trophies, sculptures, pistons, connecting rods; retail 
and wholesale services on behalf of third parties, also 
online, of protective helmets, helmets for sports, 
protective clothing and relative accessories, protective 
gloves, protective footwear, protective headwear, 
protection apparatus and devices for personal use 
against accidents; retail and wholesale services on 
behalf of third parties, also online, of vehicles and their 
parts and accessories, apparatus for locomotion by 
land, apparatus for locomotion by air or water, 
structural parts for automobiles; retail and wholesale 
services on behalf of third parties, also online, of 
pushchairs, prams and their parts and accessories, 
safety seats for children for vehicles, baby monitors, 
video baby monitors, babies' bibs, backpacks for 
carrying babies, baby bunting, baby sleeping bags 
[bag-like clothing worn by infants for sleeping in], mini-
sleeping bags for babies, footmuffs; retail and 
wholesale services on behalf of third parties, also 
online, of brochures, posters, calendars, catalogues, 
magazines [periodicals], newspapers, yearbooks, 
books, booklets, manuals, directories, newsletters, 
printed guides, graphic representations and 
reproductions, photographs, albums, printed material, 
printed publications, paper, cardboard, printed matter, 
adhesives, pictures, diaries, stationery articles, cases 
for stationery articles, writing stationery, writing 
instruments, labels, artists' and drawing materials, paint 
brushes, office requisites, instructional and teaching 
material; retail and wholesale services on behalf of third 
parties, also online, of plastic materials for packaging, 
plastic sheets, films and bags for wrapping and 
packaging, sacks and bags of any material for 
packaging, lanyards for carrying paper items, banners, 
standards [flags], pennants, flags, passes, tickets, 
ticket holders, identification cards, decalcomanias, 
commemorative stamps, stamps for collectors; retail 
and wholesale services on behalf of third parties, also 
online, of bags of all kinds, leatherware, leather, animal 
skins, hides and imitation leather, key cases, trunks, 
suitcases, vanity cases, rucksacks, travelling bags, 
luggage and carrying bags, umbrellas, beach 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery; retail and wholesale services on behalf of 
third parties, also online, of sling bags for carrying 
infants, slings for carrying infants, collars, leashes and 
clothing for animals; retail and wholesale services on 
behalf of third parties, also online, of cases and holders 
for agendas and weekly planners, for business cards, 
for booklets, for credit cards, for MP3 players, for CDs, 
for CD players, for DVDs, for DVD players, hang-tags, 
notepads of leather, statues and statuettes in any 
material, lanyards for carrying plastic items; retail and 
wholesale services on behalf of third parties, also 
online, of clothing, waterproof clothing, sportswear, 
footwear, sports footwear, headgear, belts, beachwear, 
underwear, legwear, neckwear; retail and wholesale 
services on behalf of third parties, also online, of scale 
models, scale model cars and scale model vehicles in 
general, games, toys and playthings, video game 
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apparatus, gymnastic and sporting articles, articles for 
fans and for entertainment, decorations for Christmas 
trees; business assistance in the development and 
management of a commercial enterprise and of a chain 
of retail shops; shop window dressing; business 
management consultancy; providing an on-line 
commercial information directory service on the Internet 
with the purpose of giving users a list of car dealers, 
retail stores and assistance centres; commercial 
information and advice for consumers [consumer 
advice shop]; presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; promotion of goods and 
services by placing advertisements and advertising 
displays on an on-line electronic site accessible via a 
global computer network and/or by means of mobile 
telephony services; sales promotion for others; 
outsourcing services [business assistance]; 
procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; advertising; business 
management; business administration; office functions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1427379 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201813426 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.20, EM, 017232109 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tyngre Distribution AB, Garvargatan 9, 11221 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; food 

supplements; mineral nutritional supplements; protein 
dietary supplements; soy protein dietary supplements; 
casein dietary supplements; wheat dietary 
supplements; protein powder dietary supplements; 
powdered nutritional supplement drink mix; food 
supplements consisting of amino acids; dietary 
supplements consisting of vitamins; powdered fruit-
flavored dietary supplement drink mix; enzyme dietary 
supplements; glucose dietary supplements; vitamin 
preparations; mixed vitamin preparations; vitamins and 
vitamin preparations; vitamin preparations in the nature 
of food supplements; anti-oxidant food supplements; 
antioxidants; dietary and nutritional supplements; liquid 
vitamin supplements; dietary supplements for humans 
not for medical purposes; nutritional supplements; 
nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; milk sugar; multi-vitamin preparations; 
multi-vitamin preparations; meal replacement powders; 
vitamin drinks; dietetic supplement drinks; dietary 
supplements for humans and animals. 

  Klasse 9   E-books; recorded content; audio visual recordings; 
digital books downloadable from the internet; multi-
media recordings; application software; digital 
recordings. 

  Klasse 16   Printed matter; books; cookery books. 
  Klasse 25   Clothing; hats; footwear; children's wear; infant wear; 

infant wear; snap crotch shirts for infants and toddlers; 
layettes [clothing]; tee-shirts; pants; shorts; tank tops; 
tops [clothing]; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
socks and stockings; swim wear for gentlemen and 
ladies; shoes; cuffs; baseball caps; jackets [clothing]. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment; gymnastic and 
sporting articles; cases adapted for sporting articles. 

  Klasse 29   Nut-based snack foods; nut-based food bars; milk 
shakes; aloe vera prepared for human consumption; 
beverages having a milk base; drinks made from dairy 

products; meat; potato chips; potato crisps in the form 
of snack foods; low-fat potato crisps; snack foods 
based on nuts; weed extracts for food; prepared meat 
dishes; sausage meat; sausages; edible nuts; frozen 
fruits; frozen vegetables; poultry salads; prepared 
salads; instant stew; dahls; fruit desserts; fruit-based 
snack food; fruit- and nut-based snack bars; vegetable 
burgers; vegetable chips; vegetable-based snack 
foods; stews; candied nuts; ground nuts; peanut paste; 
yams; nut and seed-based snack bars; chicken salad; 
milk-based snacks; snack foods based on vegetables; 
snack foods based on legumes; snack mixes consisting 
of dehydrated fruit and processed nuts; quick-frozen 
vegetable dishes; prepared vegetable products; 
prepared vegetable dishes; prepared meals consisting 
primarily of meat substitutes; mushrooms, prepared; 
spinach [prepared]; prepared dishes consisting 
primarily of fishcakes, vegetables, boiled eggs, and 
broth (oden); desserts made from milk products; frozen 
prepared meals consisting principally of vegetables; 
pre-cooked soup; prepared meat dishes; prepared 
meals containing [principally] bacon; ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of game; 
ready cooked meals consisting wholly or substantially 
wholly of poultry; ready cooked meals consisting wholly 
or substantially wholly of meat; edible oils and fats; 
processed fruits, fungi and vegetables (including nuts 
and pulses); fish, seafood and molluscs; tuna, not live; 
foods made from fish; dairy products and dairy 
substitutes; soups and stocks, meat extracts; birds 
eggs and egg products; fish; hamburgers; meatballs; 
prepared meals consisting substantially of seafood; 
prepared meals containing [principally] eggs; dairy 
puddings; organic nut and seed-based snack bars; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, vegetables, 
berries and pulses; vegetable dips; jellies, jams, 
compotes; eggs; nut cream; roasted nuts; dairy 
puddings; albumin milk; beverages made from or 
containing milk; milk-based beverages containing 
coffee; milk-based beverages flavored with chocolate; 
milk-based beverages containing fruit juice; milk 
beverages; milk drinks containing fruits; milk 
beverages, milk predominating; milk products; 
flavoured milk beverages; flavoured milk beverages; 
soya milk [milk substitute]; flavoured yoghurts; fruit 
flavoured yoghurts; low fat yoghurts; drinks based on 
yogurt; yogurt drinks; yoghurt desserts; milk; milk 
products; dried fruit-based snacks; vegetable bars; 
potato chips; processed edible algae and processed 
edible seaweed; meat substitutes. 

  Klasse 30   Chocolate-coated bars; cereal cakes for human 
consumption; pastries, cakes, tarts and biscuits 
(cookies); granola bars; high-protein cereal bars; snack 
bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit 
[confectionery]; chocolate creams; crisps made of 
cereals; chocolate-based ready-to-eat food bars; 
chocolate-coated rice cakes; nut confectionery; ice, ice 
creams, frozen yogurts and sorbets; coffee, teas and 
cocoa and substitutes therefor; drinking chocolate; 
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; tea-based beverages; drinks flavoured with 
chocolate; pastry and confectionery; non-dairy ice 
cream; edible ices; ice cream stick bars; confectionery 
ices; flour confectionery; cookies; non-medicated 
confectionery for use as part of a calorie-controlled diet; 
non-medicated flour confectionery coated with imitation 
of chocolate; non-medicated flour confectionery coated 
with chocolate; snack foods consisting principally of 
confectionery; non-medicated candy and confectionery; 
prepared desserts [chocolate based]; low-carbohydrate 
confectionery; confectionery bars; candy bars; 
prepared desserts [pastries]; profiteroles; popcorn; 
puddings; puddings; ready-to-eat puddings; dressings 
for food; foodstuffs made from cereals; food 
preparations based on grains; foodstuffs containing 
chocolate [as the main constituent]; preparations made 
from cereals; chocolate; bars based on wheat; cereal 
bars and energy bars; cereal based food bars; cereal-
based energy bars; cereal bars; cereal products in bar 
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form; cereal-based snack food; cereal preparations; 
cereal-based snack food; grain-based chips; cereal-
based snack food; cereal-based snack food; flour 
based savory snacks; batter for making pancakes; 
instant pancake mixes; muesli; preparations based on 
cocoa; ready-made dishes containing pasta; dry and 
liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of rice; 
vegetable pies; pancakes; pot pies; pies; boxed 
lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; pasta dishes; crepes; egg pies; burritos; 
enchiladas; fajitas; pre-packaged lunches consisting 
primarily of rice, and also including meat, fish or 
vegetables; fresh pies; frozen pastry stuffed with meat 
and vegetables; frozen pastry stuffed with meat; frozen 
pastry stuffed with vegetables; chips [cereal products]; 
freeze-dried dishes with main ingredient being rice; 
lasagne; poultry and game meat pies; meat pies 
[prepared]; chilled pizzas; meat pies; savory pastries; 
pastries consisting of vegetables and fish; pastries 
consisting of vegetables and poultry; pastries 
consisting of vegetables and meat; pies containing 
meat; pies containing vegetables; sandwiches 
containing chicken; sandwiches containing meat; 
sandwiches containing salad; snack food products 
consisting of cereal products; prepared rice dishes; 
prepared foodstuffs in the form of sauces; wraps 
[sandwich]; aerated beverages [with coffee, cocoa or 
chocolate base]; coffee-based beverages; prepared 
coffee and coffee-based beverages; bread; chocolate-
based beverages with milk; chocolate beverages with 
milk; non-medicated confectionery containing milk; 
coffee-based beverage containing milk; cocoa 
beverages with milk; dairy confectionery; milk 
chocolates; milk chocolate bars; frozen yoghurt; 
artificial coffee; cereal powders; confectionery in frozen 
form; candy; chocolate candies; chocolates; pastries; 
cereal-based snack food; biscuits, wafers; rice and 
cereal based snack food; processed herbs. 

  Klasse 32   Waters [beverages]; mineral water [beverages]; fruit-
flavoured beverages; flavoured carbonated beverages; 
coconut water as a beverage; nutritionally fortified 
beverages; functional water-based beverages; 
beverages containing vitamins; mineral enriched water 
[beverages]; non-alcoholic beverages; fizzy non-
alcoholic drinks; vitamin enriched sparkling water 
[beverages]; non-alcoholic beverages flavoured with 
coffee; juices. 

  Klasse 35   Advertising; marketing, advertising via electronic 
media, in particular via the internet; publication of 
publicity materials; publication of advertising material 
via electronic media; electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; promoting the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed material and 
promotional contests; marketing services; promotional 
marketing; advertising and marketing; providing 
marketing information via websites; promotion of goods 
and services through sponsorship of sports events; 
promotion of goods and services through sponsorship; 
commercial trading and consumer information services; 
retailing services, wholesaling services and online sale 
services of protein bars and puddings; retailing services 
relating to sports articles, clothing, dietary supplements, 
books, foodstuffs, beverages,  shaker bottles and 
tickets for shows, sporting activities and competitions; 
retail services in relation to foodstuffs; retail services in 
relation to non-alcoholic beverages; retail services in 
relation to sporting articles; retail services in relation to 
sporting articles; retail services in relation to sporting 
articles; retail services in relation to dietary 
supplements; retail services in relation to dietetic 
preparations; retail services relating to food; retail 
services via global computer networks related to 
foodstuffs; online retail store services relating to 
clothing; promoting the sale of goods and services of 
others through promotional events; organisation of 
exhibitions and events for commercial or advertising 
purposes; organization of events, exhibitions, fairs and 

shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; advertising services relating to books. 

  Klasse 38   Radio and television broadcasting; transmission of 
radio and television programs; broadcasting programs 
via a global computer network; broadcasting of video 
and audio programming over the internet; video 
broadcasting; transmission of podcasts. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sports; education and 
instruction; education, entertainment and sport 
services; education and instruction services; 
organisation of conferences, exhibitions and 
competitions; arranging of contests; entertainment 
services relating to competitions; sports and fitness 
services; organising events for entertainment purposes; 
organisation of competitions and awards; organising of 
sporting activities and of sporting competitions; 
organising of sporting events, competitions and 
sporting tournaments; arranging and conducting 
competitions; organisation of shows; arranging and 
conducting of sports events; organisation of events for 
cultural, entertainment and sporting purposes; 
providing sports entertainment via a website; provision 
of sports and recreational services; entertainment 
services in the nature of sporting events; entertainment 
services in the nature of competitions; entertainment; 
provision of entertainment via podcast; radio 
entertainment; services for the production of radio 
programmes; providing video entertainment via a 
website; sport camp services; video entertainment 
services; sound recording and video entertainment 
services; sporting activities; publication of educational 
texts; club education services; gymnasium club 
services; publication of books; publication of books; 
provision of information relating to physical training via 
an online web site; providing information about sporting 
activities. 

  Klasse 43   Restaurants; restaurants; mobile restaurant services; 
serving food and drink in restaurants and bars; 
providing food and drink in restaurants and bars; 
serving food and drink for guests in restaurants; 
providing food and drink for guests in restaurants; 
restaurants; take-out restaurant services; snack-bars; 
providing information in the nature of recipes for drinks. 

  Klasse 44   Providing information relating to dietary and nutritional 
supplements; providing information about dietary 
supplements and nutrition; providing information 
relating to dietary and nutritional guidance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1427392 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201813431 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.30, EM, 017910421 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bang & Bonsomer Group OY, Itälahdenkatu 18A, 
00210 HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Agar-agar; alginates for the food industry; antioxidants 

for use in the manufacture of food supplements; 
cellulose; meat tenderizers for industrial purposes; 
pectin for the food industry; proteins for use in the 
manufacture of food supplements; proteins for the food 
industry; tartaric acid; vitamins for the food industry; 
casein for the food industry; lactic acid; bases 
[chemical preparations]; detergents for use in 
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manufacturing processes; artificial sweeteners; 
chemical additives for food; industrial chemicals; water 
treatment substances; synthetic fragrance ingredients; 
chemical additives to polymers; masterbatch 
compounds; polymers for use in the analysis of 
biochemicals; biodegradable chemical additives; 
chemical compositions for use in the manufacture of 
colours; chemical products for the preparation of 
perfumes; botanical extracts for use in making 
cosmetics; plant extracts, other than essential oils, for 
use in the manufacture of cosmetics. 

  Klasse 2   Caramel [food colorant]; malt caramel [food colorant]; 
polymer colours; synthetic plastics material pigment 
concentrates; biodegradable colours. 

  Klasse 3   Extracts of flowers [perfumes]; essential oils and 
aromatic extracts; herbal extracts for cosmetic 
purposes. 

  Klasse 7   Industrial robots. 
  Klasse 9   Computer programs; industrial software; science 

software. 
  Klasse 20   Packaging containers of plastic. 
  Klasse 21   Soap dispensers; perfume vaporizers / perfume 

sprayers. 
  Klasse 30   Breadcrumbs; powders for making ice cream; 

seasonings; preparations for stiffening whipped cream; 
thickening agents for cooking foodstuffs; vanillin [vanilla 
substitute]. 

  Klasse 42   Engineering services relating to design, installation 
and testing of chemical tanks and intermediate bulk 
container (IBC) systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1428724 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201813806 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.10, IT, 

302018000016613 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a red circle enclosing the words 
'BIO' and 'BONO' in white and, at the bottom, a stylized 
green leaf. The words 'BIO' and 'BONO' are placed on 
two different lines and the word 'BIO' is in characters 
bigger than the word 'BONO'; the letter 'I' of the word 
'BIO' is surmounted by a white circle intersecting the 
outline of that red circle. The stylized green leaf 
partially extends out of the red circle. 

(730) Innehaver: 
 PROGETTI E SAPORI S.R.L., Via dei Banchi, 6, 50123 

FIRENZE, Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Almond milk-based beverages. 
  Klasse 30   Candy; caramels [candy]; chocolate; flowers or leaves 

for use as tea substitutes; marzipan; mayonnaise; 
noodle-based prepared meals; noodles; pasta; 
pralines; tea; tea-based beverages; waffles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429022 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201813840 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

DIGMA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark includes fantasy word "DIGMA" written 
in standard letters. 

(730) Innehaver: 
 Merlion Group Limited, 118 Agias Fylaxeos Street, 

Christabel House, CY-3087 LIMASSOL, Kypros 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Circuit closers; monitoring apparatus, other than for 
medical purposes; switches, electric; detectors; 
navigational instruments; electro-dynamic apparatus for 
the remote control of signals; remote control apparatus; 
temperature indicators; computer keyboards; couplers 
[data processing equipment]; light dimmers [regulators], 
electric; monitors [computer hardware]; mouse 
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[computer peripheral]; smoke detectors; integrated 
circuit cards [smart cards]; video screens; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; mouse 
pads; personal stereos; headphones; satellite 
navigational apparatus; hands-free kits for telephones; 
Global Positioning System [GPS] apparatus; portable 
media players; bags adapted for laptops; sleeves for 
laptops; digital photo frames electronic book readers; 
baby monitors; video baby monitors; 3D spectacles; 
wearable activity trackers; connected bracelets 
[measuring instruments]; covers for smartphones; 
cases for smartphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; joysticks for use with computers, other 
than for video games; smartglasses; smartwatches; 
infrared detectors; scales with body mass analysers; 
covers for tablet computers; subwoofers; protective 
films adapted for smartphones; virtual reality headsets; 
electronic interactive whiteboards; humanoid robots 
with artificial intelligence. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429749 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201814103 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.19, GB, 

UK00003283791 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street Poole, 
BH151AB DORSET, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic preparations; cleaning 

preparations; cosmetic preparations for baths; bath 
salts, not for medical purposes; bath preparations; 
shower and bath preparations, not for medical 
purposes; non-medicated bath salts containing 
effervescent materials; body washes; bubble bath; bath 
foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; 
shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented 
soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; 
perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and 
fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; 
incenses; pot pourri; room fragrances; preparations for 
care of the hair; shampoos; hair conditioners; gels, 
sprays, mousses, balms and fixatives for hair styling 
and hair care; hair colourants; dandruff creams (not for 
medical treatment); emollients and skin moisturisers; 
toilet waters; non-medicated toilet preparations; make-
up; eye makeup, eyebrow pencils; eyeliner, eye 
crayons and eye shadows; mascaras; eyeshadows; 
lipstick and lip gloss; sunscreen preparations; 
dentifrices; mouth washes; depilatory preparations; 
shaving preparations; deodorants and anti-perspirants; 
toilet articles; cleansing and toning preparations; face 
masks; sheet masks; false eyelashes, false fingernails 
and adhesives therefor; nail polishes and varnishes; 
face powders, foundations, blushers and rouge; 
cleaning preparations for cosmetics; abrasive 
preparations for use on the face, body and/or 
fingernails; body scrubs; massage cream; massage 
lotions; massage oils; skin creams; skin cleaners; skin 
toners; complexion treatments; skin moisturisers; nail 
care treatments and creams; cosmetic powders for the 
face, hands and body; eye creams; pumice stones for 
cosmetic purposes; cleansing pads, wipes, cotton wool 
pads and buds; tissues and wipes impregnated with 
toiletries and/or cosmetic preparations; decorative 
transfers and skin jewels for cosmetic purposes 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429750 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201814104 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.19, GB, 

UK00003283789 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street Poole, 
BH151AB DORSET, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic preparations; cleaning 

preparations; cosmetic preparations for baths; bath 
salts, not for medical purposes; bath preparations; 
shower and bath preparations, not for medical 
purposes; non-medicated bath salts containing 
effervescent materials; body washes; bubble bath; bath 
foams; bath melts; bath oils; bath bombs; bath pearls; 
shower gels; shower jellies; bath gels; soaps; scented 
soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; 
perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and 
fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; 
incenses; pot pourri; room fragrances; preparations for 
care of the hair; shampoos; hair conditioners; gels, 
sprays, mousses, balms and fixatives for hair styling 
and hair care; hair colourants; dandruff creams (not for 
medical treatment); emollients and skin moisturisers; 
toilet waters; non-medicated toilet preparations; make-
up; eye makeup, eyebrow pencils; eyeliner, eye 
crayons and eye shadows; mascaras; eyeshadows; 
lipstick and lip gloss; sunscreen preparations; 
dentifrices; mouth washes; depilatory preparations; 
shaving preparations; deodorants and anti-perspirants; 
toilet articles; cleansing and toning preparations; face 
masks; sheet masks; false eyelashes, false fingernails 
and adhesives therefor; nail polishes and varnishes; 
face powders, foundations, blushers and rouge; 
cleaning preparations for cosmetics; abrasive 
preparations for use on the face, body and/or 
fingernails; body scrubs; massage cream; massage 
lotions; massage oils; skin creams; skin cleaners; skin 
toners; complexion treatments; skin moisturisers; nail 
care treatments and creams; cosmetic powders for the 
face, hands and body; eye creams; pumice stones for 
cosmetic purposes; cleansing pads, wipes, cotton wool 
pads and buds; tissues and wipes impregnated with 
toiletries and/or cosmetic preparations; decorative 
transfers and skin jewels for cosmetic purposes 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1432615 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201814842 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MLT - MINET LACING TECHNOLOGY S.A., Z.I. du 
Clos Marquet, Rue Michel Rondet, F-42400 SAINT-
CHAMOND CEDEX, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Non-metallic flexible and extensible joints for conveyor 
belts, for finishing and repairing conveyor belts or other 
machine tool belts; non-metallic flexible and extensible 
joints for belts for round balers (farming equipment) and 
for conveyor belts for industry, logistics and mining. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436309 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201815924 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tyngre Distribution AB, Garvargatan 9, 11221 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; food 

supplements; mineral nutritional supplements; protein 
dietary supplements; soy protein dietary supplements; 
casein dietary supplements; wheat dietary 
supplements; protein powder dietary supplements; 
powdered nutritional supplement drink mix; food 
supplements consisting of amino acids; dietary 
supplements consisting of vitamins; powdered fruit-
flavored dietary supplement drink mix; enzyme dietary 
supplements; glucose dietary supplements; vitamin 
preparations; mixed vitamin preparations; vitamins and 
vitamin preparations; vitamin preparations in the nature 
of food supplements; anti-oxidant food supplements; 
antioxidants; dietary and nutritional supplements; liquid 
vitamin supplements; dietary supplements for humans 
not for medical purposes; nutritional supplements; 
nutritional supplement meal replacement bars for 
boosting energy; milk sugar; multi-vitamin preparations; 
multi-vitamin preparations; meal replacement powders; 
vitamin drinks; dietetic supplement drinks; dietary 
supplements for humans and animals. 

  Klasse 25   Clothing; hats; footwear; children's wear; infant wear; 
infant wear; snap crotch shirts for infants and toddlers; 
layettes [clothing]; tee-shirts; pants; shorts; tank tops; 
tops [clothing]; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
socks and stockings; swim wear for gentlemen and 
ladies; shoes; cuffs; baseball caps; jackets [clothing]. 

  Klasse 28   Sporting articles and equipment; gymnastic and 
sporting articles; cases adapted for sporting articles. 

  Klasse 29   Nut-based snack foods; nut-based food bars; milk 
shakes; aloe vera prepared for human consumption; 

beverages having a milk base; drinks made from dairy 
products; meat; potato chips; potato crisps in the form 
of snack foods; low-fat potato crisps; snack foods 
based on nuts; weed extracts for food; prepared meat 
dishes; sausage meat; sausages; edible nuts; frozen 
fruits; frozen vegetables; poultry salads; prepared 
salads; instant stew; dahls; fruit desserts; fruit-based 
snack food; fruit- and nut-based snack bars; vegetable 
burgers; vegetable chips; vegetable-based snack 
foods; stews; candied nuts; ground nuts; peanut paste; 
yams; nut and seed-based snack bars; chicken salad; 
milk-based snacks; snack foods based on vegetables; 
snack foods based on legumes; snack mixes consisting 
of dehydrated fruit and processed nuts; quick-frozen 
vegetable dishes; prepared vegetable products; 
prepared vegetable dishes; prepared meals consisting 
primarily of meat substitutes; mushrooms, prepared; 
spinach [prepared]; prepared dishes consisting 
primarily of fishcakes, vegetables, boiled eggs, and 
broth (oden); desserts made from milk products; frozen 
prepared meals consisting principally of vegetables; 
pre-cooked soup; prepared meat dishes; prepared 
meals containing [principally] bacon; ready cooked 
meals consisting wholly or substantially wholly of game; 
ready cooked meals consisting wholly or substantially 
wholly of poultry; ready cooked meals consisting wholly 
or substantially wholly of meat; edible oils and fats; 
processed fruits, fungi and vegetables (including nuts 
and pulses); fish, seafood and molluscs; tuna, not live; 
foods made from fish; dairy products and dairy 
substitutes; soups and stocks, meat extracts; birds 
eggs and egg products; fish; hamburgers; meatballs; 
prepared meals consisting substantially of seafood; 
prepared meals containing [principally] eggs; dairy 
puddings; organic nut and seed-based snack bars; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits, vegetables, 
berries and pulses; vegetable dips; jellies, jams, 
compotes; eggs; nut cream; roasted nuts; dairy 
puddings; albumin milk; beverages made from or 
containing milk; milk-based beverages containing 
coffee; milk-based beverages flavored with chocolate; 
milk-based beverages containing fruit juice; milk 
beverages; milk drinks containing fruits; milk 
beverages, milk predominating; milk products; 
flavoured milk beverages; flavoured milk beverages; 
soya milk (milk substitute); flavoured yoghurts; fruit 
flavoured yoghurts; low fat yoghurts; drinks based on 
yogurt; yogurt drinks; yoghurt desserts; milk; milk 
products; coconut-based snacks; snacks of edible 
seaweed; meat in the form of snacks; vegetable bars; 
fruit chips; processed and edible seaweed and 
seaweeds; processed edible seeds; nut-based meal 
replacement bars; fruit-based meal replacement bars; 
fish-based meal replacement bars; meat-based meal 
replacement bars; egg-based meal replacement bars; 
milk-based meal replacement puddings. 

  Klasse 30   Chocolate-coated bars; cereal cakes for human 
consumption; pastries, cakes, tarts and biscuits 
(cookies); granola bars; high-protein cereal bars; snack 
bars containing a mixture of grains, nuts and dried fruit 
[confectionery]; chocolate creams; crisps made of 
cereals; chocolate-based ready-to-eat food bars; 
chocolate-coated rice cakes; nut confectionery; ice, ice 
creams, frozen yogurts and sorbets; coffee, teas and 
cocoa and substitutes therefor; drinking chocolate; 
coffee; coffee-based beverages; cocoa-based 
beverages; tea-based beverages; drinks flavoured with 
chocolate; pastry and confectionery; non-dairy ice 
cream; edible ices; ice cream stick bars; confectionery 
ices; flour confectionery; cookies; non-medicated 
confectionery for use as part of a calorie-controlled diet; 
non-medicated flour confectionery coated with imitation 
chocolate; non-medicated flour confectionery coated 
with chocolate; snack foods consisting principally of 
confectionery; non-medicated candy and confectionery; 
prepared desserts [chocolate based]; low-carbohydrate 
confectionery; confectionery bars; candy bars; 
prepared desserts [pastries]; profiteroles; popcorn; 
puddings; puddings; ready-to-eat puddings; dressings 
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for food; foodstuffs made from cereals; food 
preparations based on grains; foodstuffs containing 
chocolate [as the main constituent]; preparations made 
from cereals; chocolate; bars based on wheat; cereal 
bars and energy bars; cereal based food bars; cereal-
based energy bars; cereal bars; cereal products in bar 
form; cereal-based snack food; cereal preparations; 
cereal-based snack food; grain-based chips; cereal-
based snack food; cereal-based snack food; flour 
based savory snacks; batter for making pancakes; 
instant pancake mixes; muesli; preparations based on 
cocoa; ready-made dishes containing pasta; dry and 
liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of rice; 
vegetable pies; pancakes; pot pies; pies; boxed 
lunches consisting of rice, with added meat, fish or 
vegetables; pasta dishes; crepes; egg pies; burritos; 
enchiladas; fajitas; pre-packaged lunches consisting 
primarily of rice, and also including meat, fish or 
vegetables; fresh pies; frozen pastry stuffed with meat 
and vegetables; frozen pastry stuffed with meat; frozen 
pastry stuffed with vegetables; chips [cereal products]; 
freeze-dried dishes with main ingredient being rice; 
lasagne; poultry and game meat pies; meat pies 
[prepared]; chilled pizzas; meat pies; savory pastries; 
pastries consisting of vegetables and fish; pastries 
consisting of vegetables and poultry; pastries 
consisting of vegetables and meat; pies containing 
meat; pies containing vegetables; sandwiches 
containing chicken; sandwiches containing meat; 
sandwiches containing salad; snack food products 
consisting of cereal products; prepared rice dishes; 
prepared foodstuffs in the form of sauces; wraps 
[sandwich]; aerated beverages [with coffee, cocoa or 
chocolate base]; coffee-based beverages; prepared 
coffee and coffee-based beverages; bread; chocolate-
based beverages with milk; chocolate beverages with 
milk; non-medicated confectionery containing milk; 
coffee-based beverage containing milk; cocoa 
beverages with milk; dairy confectionery; milk 
chocolates; milk chocolate bars; frozen yoghurt; 
artificial coffee; cereal powders; confectionery in frozen 
form; candy; chocolate candies; chocolates; pastries; 
cereal-based snack food; biscuits, wafers; rice and 
cereal based snack food; dried herbs; fish crackers. 

  Klasse 35   Advertising; marketing, advertising via electronic 
media, in particular via the internet; publication of 
publicity materials; publication of advertising material 
via electronic media; electronic commerce services, 
namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; promoting the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed material and 
promotional contests; marketing services; promotional 
marketing; advertising and marketing; providing 
marketing information via websites; promotion of goods 
and services through sponsorship of sports events; 
promotion of goods and services through sponsorship; 
commercial trading and consumer information services; 
retailing services, wholesaling services and online sale 
of protein bars and puddings; resale services and retail 
services in relation to sporting articles, clothing, food 
supplements, of books, foodstuffs, beverages, 
accessories (gloves, belts, shoes, bags, neck scarves, 
jewellery, sunglasses and hats), shaker bottles; 
compilation of services for arranging tickets for shows, 
sporting activities and competitions, for others, enabling 
customers to conveniently compare and purchase 
those services; retail services in relation to foodstuffs; 
retail services in relation to non-alcoholic beverages; 
retail services in relation to sporting articles; retail 
services in relation to sporting articles; retail services in 
relation to sporting articles; retail services in relation to 
dietary supplements; retail services in relation to 
dietetic preparations; retail services relating to food; 
retail services via global computer networks related to 
foodstuffs; online retail store services relating to 
clothing; promoting the sale of goods and services of 
others through promotional events; organisation of 
exhibitions and events for commercial or advertising 

purposes; organization of events, exhibitions, fairs and 
shows for commercial, promotional and advertising 
purposes; advertising services relating to books. 

  Klasse 38   Radio and television broadcasting; transmission of 
radio and television programs; broadcasting programs 
via a global computer network; broadcasting of video 
and audio programming over the internet; video 
broadcasting; transmission of podcasts. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sports; education and 
instruction; education, entertainment and sport 
services; education and instruction services; 
organisation of conferences, exhibitions and 
competitions; arranging of contests; entertainment 
services relating to competitions; sports and fitness 
services; organising events for entertainment purposes; 
organisation of competitions and awards; organising of 
sporting activities and of sporting competitions; 
organising of sporting events, competitions and 
sporting tournaments; arranging and conducting 
competitions; organisation of shows; arranging and 
conducting of sports events; organisation of events for 
cultural, entertainment and sporting purposes; 
providing sports entertainment via a website; provision 
of sports and recreational services; entertainment 
services in the nature of sporting events; entertainment 
services in the nature of competitions; entertainment; 
provision of entertainment via podcast; radio 
entertainment; services for the production of radio 
programmes; providing video entertainment via a 
website; sport camp services; video entertainment 
services; sound recording and video entertainment 
services; sporting activities; publication of educational 
texts; club education services; gymnasium club 
services; publication of books; publication of books; 
provision of information relating to physical training via 
an online web site; providing information about sporting 
activities; reservation of tickets for shows, sporting 
activities and competitions. 

  Klasse 44   Providing information relating to dietary and nutritional 
supplements; providing information about dietary 
supplements and nutrition; providing information 
relating to dietary and nutritional guidance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1436580 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201815963 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.19, EM, 017889696 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Makeup. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1446953 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201907765 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the English word 
combination "soup culture" written inside a rhombus 
drawn over an orthogone. 

(730) Innehaver: 
 Puzenko Kyrylo Dmytrovych, prospekt Myru, 114, kv. 

28 m., 87548 MARIUPOL, DONETSKA OBL., Ukraina 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Baozi [stuffed buns]; pastries; bread rolls; buns; 
burritos; vareniki [stuffed dumplings]; flour-based 
dumplings; cereal preparations; quiches; pasta; 
marinades; pancakes; meat gravies; pelmeni 
[dumplings stuffed with meat]; pies; meat pies; pizzas; 
sandwiches; sauces [condiments]; spring rolls; noodle-
based prepared meals; freeze-dried dishes with the 
main ingredient being pasta; freeze-dried dishes with 
the main ingredient being rice; rusks; tortillas; pâtés en 
croûte; cheeseburgers [sandwiches]; bread. 

  Klasse 43   Food and drink catering; canteen services; café 
services; cafeteria services; restaurant services; self-
service restaurant services; snack-bar services; rental 
of cooking apparatus; rental of transportable buildings; 
rental of chairs, tables, table linen, glassware; food 
sculpting; mobile restaurant services; take-away food 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1457029 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910846 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Card Kingdom, Inc., 5105 Leary Ave NW, WA98107 
SEATTLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   On-line retail store services featuring new and used 

card games and role playing games, and accessories 
used therewith; retail stores featuring new and used 
card games and role playing games, and accessories 
used therewith. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for card games and role 
playing games; instruction in the field of card games 

and role playing games; providing facilities for card 
game and role playing game tournaments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1458904 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201904491 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OP Vakuutus Oy, Gebhardinaukio 1, 00510 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer software applications; software for 
insurance; software and applications for mobile 
devices; mobile apps; downloadable applications for 
use with mobile devices; graphical user interface 
software; interactive computer software; computer 
programs, computer software, wireless applications 
and mobile applications for data collection, data 
distribution, content creation, data display, real-time 
and fixed file analysis, processing and display; 
computer programs, computer software, wireless 
applications and mobile applications for database 
creation, distribution, display and processing and data 
integration; electronic publications, downloadable. 

  Klasse 35   Business consulting; business management 
consulting; business analysis, research and information 
services; analysis of business data; compilation and 
systemization of information into computer databases; 
retailing of software for insurance; administrative 
processing of insurance claims; compilation and 
systemization of business information; compilation of 
information into computer databases; systemization of 
information into computer databases; compilation of 
statistics; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; 
administrative services relating to insurance. 

  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 
estate affairs; trusteeships; pension services; 
management pensions schemes; financial transfers 
and transactions, and payment services; insurance 
brokerage; insurance services; health insurance 
services; providing insurance information; advisory 
services relating to insurance contracts; insurance loss 
assessment; insurance consultancy; insurance 
information; insurance claim assessment; insurance 
claims processing; loss adjustment in the field of 
insurance; appraisals for insurance purposes; financial 
valuation, adjustment and settlement services relating 
to insurance claims; information, advisory and 
consultancy services relating to all the aforesaid 
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; hosting services and software 
as a service and rental of software; rental of computer 
hardware and facilities; IT consultancy, advisory and 
information services; IT security services in the nature 
of protection and recovery of computer data; data 
replication and conversion services, data encoding 
services; graphic design; design of computer software, 
computer systems and solutions for insurance industry; 
technical testing of computer systems; quality control 
services; digitization of documents [scanning]; 
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conversion of data or documents from physical to 
electronic media; certification [quality control]; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. 

  Klasse 44   Medical services; hospitals; dental clinics; home-visit 
nursing care; health screening; DNA testing services 
for medical purposes; analyzing laboratory samples for 
health care and medical purposes; pharmacists' 
services to make up prescriptions; mental health 
services; veterinary services; veterinary clinics; 
hygienic and beauty care for human beings or animals; 
aromatherapy, chiropractic and massage services; 
cosmetic and plastic surgery; opticians' services; rental 
of medical apparatus and instruments; providing 
information and consultation relating to medical 
services for humans and animals, health care and 
medical care for humans and animals and for hygienic 
and beauty care for humans and animals; information, 
advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services. 

  Klasse 45   Legal services; legal services relating to insurance 
compensations; consultancy and evaluation with 
respect to security and risk issues, including the 
security of persons and valuables and minimising of 
damages and lost value; consultancy and information 
concerning the safety of persons and the securing of 
real estate and intangibles; consultancy and 
information concerning the security of commercial 
companies against accidents, theft and burglary; 
licensing of computer software; legal registration 
services; legal services relating to wills; security 
services for the protection of property and individuals; 
provision of security marking of documents; security 
consultancy; preparation of accident reports; accident 
investigation; provision of security marking of goods; 
monitoring of security systems; assessment of security 
risks; consulting in the field of workplace safety; 
consultancy on regulations on safety at work; 
investigation services relating to insurance claims; 
fraud detection services relating to insurances; 
information, advisory and consultancy services relating 
to all the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459894 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201904801 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.24, IT, 

302018000018261 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nanni Trading S.r.l., Via Attilio Regolo 12/D, 00192 
ROMA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Engines other than for land vehicles; machine 

coupling and transmission components except for land 
vehicles; marine engines and related spare parts. 

  Klasse 9   Monitors; video monitors; video monitors controllers; 
electric control panels; electric operation panels. 

  Klasse 12   Joystick for vehicles; engines for land vehicles. 
  Klasse 37   Repair of parts of engines; reconditioning of vehicle 

engines; building construction; marine engine 
installation, maintenance and repair services; 
remanufacturing of engines. 

  Klasse 40   Services of transformation of land engines into marine 
engines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459939 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201904811 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.11, EM, 017885812 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, 
Röchlingstrasse 1, 49733 HAREN, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Goods and objects of plastic, namely parts of 
machines and machine tools, motors and engines, 
couplings, gear boxes, agricultural implements and 
conveying apparatus; plastic parts for construction 
machines in the chemical industry, the food and drink 
industry, the packaging industry and the paper industry; 
plastic parts for mechanical lifts; plastic parts for pumps 
and axial-flow fans; chain and curve guides; plastic 
parts for drive systems and conveying installations; 
gear and drive wheels, track and guide rollers; sliding 
and bearing elements; sliding seals; control discs; 
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pump casings; all the aforesaid goods being parts of 
machines. 

  Klasse 17   Films, sheets and rods of plastics (in extruded form for 
use in manufacture); packing, stopping and insulating 
materials; semi-worked plastic substances; rolled 
goods, round bars, profiles and soldering threads of 
plastic; spools and rollers of plastic; bars; hose linings; 
belt guides; sliding and conveying elements; sealing 
strips. 

  Klasse 19   Plastic boards for floors and treadways in chemical 
apparatus and container construction; plastic boards for 
wet areas in swimming pools and sanitary facilities; 
plastic skating rings (structures); plastic boards for 
interior decoration; plastic boards for steps, surfaces 
and coverings; wainscoting of plastic material. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1460746 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201905160 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Turquoise "ALPHA" inscription, and gray "SHOT" next 
to it. 

(730) Innehaver: 
 ORBITVU Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 48, 42-600 

TARNOWSKIE GÓRY, Polen 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Devices for making and editing photos; photographic 

equipment used in studio systems for the generation, 
editing and display of virtual presentations of 3D 
objects; control system software for the generation, 
editing and display of virtual presentations of 3D 
objects; photographic screens; electric equipment and 
apparatus for use in photography; electric installations 
for film studios; electric installations for photography 
studios; signs, luminous; computer systems for use in 
photography, fixtures for hanging photographic 
backgrounds; photography equipment for hanging 
lights, for use in photography; shadowless tables being 
white photography screens for use in photography; 
lighting devices for taking pictures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1462140 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905533 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.14, EM, 017918061 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated conditioning and care preparations for 
application to the hair, scalp, skin and nails; shampoos; 
hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; make-up; make-up preparations; lipsticks; 
nail varnishes; nail varnish removers; eyeliner; 
mascara; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and 
body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care 
preparations (non-medicated). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1462175 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905541 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.24, IN, 3925540 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aliaxis Group, S.A., Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 
1050 BRUSSEL, Belgia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Installations, apparatus and devices for lighting, 
heating, refrigerating, ventilating, irrigation, sanitary 
purposes, hot or cold water supply, drainage of 
wastewater and sewage; their parts and accessories 
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not included in other classes. 
  Klasse 17   Rubber and products made of rubber, namely rubber 

gaskets for piping, rubber rings for use as seals for pipe 
fittings, rubber washers, rubber valves, rubber flaps, 
rubber plugs; fire-protection sleeves; plastics in 
extruded form for use in manufacture; flexible pipes not 
of metal; seals and connections not of metal for pipes; 
their parts and accessories not included in other 
classes. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic) of plastic; roofing 
materials (non-metallic -), cladding panels (non-metallic 
-), folding doors, not of metal, channels of non-metallic 
materials for transmitting air for ventilation, rigid profiles 
for building constructions (non-metallic -); pipes, not of 
metal, with or without fluid pressure; non-metallic rigid 
pipes for building; sanitation pipes, irrigation or 
drainage gutters, not of metal, gutters and drain pipes, 
water pipes, all not of metal; their parts and 
accessories not included in other classes. 

  Klasse 35   Assistance in running or managing a commercial 
venture, assistance in the business management or 
commercial functions of an industrial or commercial 
company; advertising; all these services in connection 
with all kinds of building materials, installations and 
apparatus for heating, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, pipes, conduits, drains, seals, parts, 
components and accessories of those products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1462505 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201905675 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.11, EM, 017952679 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, 79780 
STÜHLINGEN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 Gottschalk Maiwald Patentanwaltsgesellschaft und 

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Jungfernstieg 38, 
20354 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry; sealants [chemicals] for 

the sealing of surfaces; chemical preparations for 
hardening surfaces; surface coating compositions 
[chemicals], other than paints; chemical preparations 
for use in the manufacture of surface coatings; 
preservatives for the surfaces of buildings [chemical] 
other than paints or oils; chemical compounds for 
curing concrete; agglutinants for concrete; additives for 
concrete; bond-promoters; concrete preservatives, 
except paints and oils. 

  Klasse 2   Dyestuffs; varnish; varnish; coatings for the finishing 
of concrete [paints]; decorative paints, lacquers and 
varnishes for coating floors; preservatives for concrete 
[paints]; concrete sealants (paints); preparations for 
coating surface to protect against corrosion; epoxy 
resin lacquers for coating floors; paints for coating 
floors, consisting of polyurethane and epoxy resins; 
anti-static paints; paints for use on traffic areas of all 
kinds. 

  Klasse 17   Caulking compounds; articles made of synthetic 
rubber for sealing; sealing sheets, including in plastic-
welded form; moldable masses for use in sealing; 
sealants for sealing joints; sealants for joints for 
building purposes; sealants for joints; joint filling 
compounds; joint packings; caulking compounds for 
sealing cracks; gap filling tapes; non-metallic sealing 

compounds for joints; sound control flooring 
underlayment; insulating matting; seals (non-metallic -) 
for joints; supportive pipe sleeves, not of metal; 
insulating paints. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic); bitumen, floor 
coatings based on cement, screed, mortar or concrete, 
including in combination with epoxy resins and 
polyurethane; polymeric bitumen emulsions for road 
surfaces, mortar, cement, floor screed, parquet flooring, 
concrete; tar sheets, for building; building materials 
(non-metallic) in lamellar form; space frame modular 
units, not of metal; building sections (non-metallic -); 
space frame modular units, not of metal; concrete 
building elements; props, not of metal; props, not of 
metal; plastic construction materials in the form of 
coloured chips for sprinkling onto floor coatings for 
decorative purposes; bitumen. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1462921 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201905743 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oracle International Corporation, 500 Oracle Parkway, 
CA94065 REDWOOD CITY, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 42   Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for multi-chain, multi-cloud network 
management that deploys nodes and connects them to 
blockchains, and that enables users to manage 
blockchain applications; providing on-line non-
downloadable computer software for enabling users to 
electronically create, exchange, store, send, receive, 
accept, and transmit digital tokens based on the 
blockchain technology; computer services, namely, 
providing on-line non-downloadable computer software 
platforms for developing, building, and operating 
distributed applications; software as a service (SAAS) 
software for the encryption and authentication of the 
integrity of all data, digital assets, documents, and files 
across multiple channels using blockchain technology; 
platform as a service (PAAS) featuring blockchain-
based computer software platforms and distributed 
computing software platforms for auditing and verifying 
digital information and codes; design, development and 
implementation of audit and security computer software 
for blockchain-based platforms; electronic data storage, 
namely, providing a blockchain technology-based, 
distributed database ledger for the storage of public, 
private or encrypted data, transactions and information; 
developing and updating of computer software for use 
in managing blockchain data; application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software for providing a platform for the 
development, testing, and integration of blockchain 
software applications; application service provider 
(ASP), namely, hosting computer application software 
for the purpose of developing, testing, and integrating 
blockchain applications and software; software as a 
service (SAAS) featuring software for developing, 
deploying, updating, and monitoring the performance of 
machine learning, deep learning, data science, 
predictive analytics, automation, and artificial 
intelligence applications; platform as a service (PAAS) 
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featuring computer software platforms for building, 
hosting, and deploying chatbots and digital assistants; 
software as a service (SAAS) services featuring 
software for building, hosting, and deploying chatbots 
and digital assistants; application service provider 
(ASP) featuring application programming interface 
(API) software for building, hosting, and deploying 
chatbots and digital assistants; software as a service 
(SAAS) services, namely, providing machine learning 
based predictive security, threat detection, security 
analytics, remediation and in-context cognitive advice 
to users seeking to protect and secure computer 
systems. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1465037 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201906352 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 A. Berger GmbH, Weyerhofstr. 68, 47803 KREFELD, 
Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 24   Fabrics and textiles; cotton and polyester materials for 
digital printing; textile blankets for printing; flags and 
pennants of textile; fabrics for textile use; textile 
materials; fabrics; elastic fabrics; textile hangings; 
curtains of textile cloths; polyester knitted cloths; woven 
articles of polyester, namely wall hangings, banner, 
pennants, flags, blankets for printing; polyester fabrics; 
printable woven cloths; printable woven articles, 
namely wall hangings, banners, pennants, flags, 
blankets for printing; printable fabrics; coated woven 
cloths; coated woven articles, namely wall hangings, 
banners, pennants, flags, blankets for printing; coated 
fabrics; zig zag knit fabrics; woven articles and fabrics 
coated with polyacrylates, namely wall hangings, 
banners, pennants, flags, blankets for printing and 
fabrics coated with polyacrylates; all the aforesaid 
goods not for manufacture nor use in clothing or 
headgear for adults and children, bed linen, linen not 
for use as underwear, hair towels, bath towels, table 
linens, woven fabrics and cloths for bathrooms and the 
home. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1465773 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201906467 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.09 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.09, DE, 30 2018 019 

481 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 

land and their parts; motorized land vehicles; driverless 
cars [autonomous cars]; motors and engines for land 
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; 
vehicle chassis; vehicle bodies; couplings for land 
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; 
shock absorbing springs for vehicles; pneumatic tires; 
tires for vehicle wheels; rims for vehicle wheels; tires, 
solid, for vehicle wheels; vehicle wheels; hubs for 
vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair 
outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes, spikes for tires, anti-skid chains 
for vehicles; non-skid devices for vehicle tires; vehicle 
seats; rearview mirrors; head-rests for vehicle seats; 
anti-theft alarms for land vehicles, anti-theft devices for 
vehicles; cigar lighters for automobiles; motor cars; 
automobiles; trucks, trailers and semi-trailers for 
vehicles, trailer hitches for vehicles; omnibuses; 
motorcycles, mopeds, bicycles; motor buses; caravans; 
tractors; cycles, scooters [vehicles]; parts and fittings of 
all the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 28   Games and novelties; stuffed toy animals and other 
stuffed toys; automatic amusement machines (coin-
operated machines), arcade video game machines; 
video game machines; balls for games; kaleidoscopes; 
board games; playing cards; playing balls; plastic race 
tracks; parts and fittings of all aforesaid goods, included 
in this class. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services concerning motor 
vehicles and their parts and accessories, motors and 
engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services for mail-order business concerning 
motor vehicles and their parts and accessories, motors 
and engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services via internet concerning motor 
vehicles and their parts and accessories, motors and 
engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; retail and 
wholesale services via teleshopping concerning motor 
vehicles and their parts and accessories, motors and 
engines for land vehicles, vehicle chassis, vehicle 
bodies and tires for vehicle wheels; bringing together, 
but not transporting, a variety of motor vehicles and 
their parts and accessories, motors and engines for 
land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 
for vehicle wheels, for the benefit of others, thereby 
enabling customers to view and purchase the goods in 
a retail outlet; negotiation of contracts for the benefit of 
others about sale and purchase of motor vehicles and 
their parts and accessories, motors and engines for 
land vehicles, vehicle chassis, vehicle bodies and tires 
for vehicle wheels. 

  Klasse 37   Reconstruction, repair, servicing and dismantling of 
vehicles; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service; customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of motor 
vehicles (tuning), included in class 37; varnishing of 
vehicles; vehicle polishing; anti-rust treatments for 
vehicles; vehicle maintenance; vehicle cleaning; 
retreading of tires; repair information; machinery 
installation, maintenance and repair; rust proofing; 
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burglar alarm installation and repair; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, included 
in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1472357 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201908230 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.11, EM, 017999240 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 K. D. Feddersen Holding GmbH, Gotenstrasse 11 A, 
20097 HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine tools, in particular machines for the plastics 

industry and parts therefor, extrusion, compounding, 
mixing and dosing machines, conveying apparatus, 
compression moulds (parts of machines), extrusion 
moulds (parts of machines) and injection moulds (parts 
of machines); motors and engines (except for land 
vehicles), woodworking machines. 

  Klasse 35   Retailing and wholesaling of unprocessed chemicals, 
unprocessed plastics, additives for plastics, colour 
concentrates and colour masterbatches for the plastics 
industry, goods made from semi-finished products of 
plastic, building materials of wood, plastic and metal. 

  Klasse 42   Technical consultancy regarding the use of plastics; 
research and development in the field of plastics 
production, processing and use. 

  Klasse 43   Providing of food and drink and temporary 
accommodation for the elderly and people in need of 
care. 

  Klasse 45   Support for the elderly and people in need of care in 
day-care and short-term care facilities (social services). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1473744 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201908562 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

JOE PERA TALKS WITH YOU 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable audio, video, audiovisual and image 
files featuring animation, comedy, action and 
adventure. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, provision of ongoing 

multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via various platforms across 
multiple forms of transmission media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1473842 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201908579 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.28, EM, 017963360 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EssilorLuxottica, 147 rue de Paris, 94220 
CHARENTON LE PONT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; 

spectacle frames; ophthalmic lenses; spectacle lenses, 
including organic (plastic) lenses, mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, sunglass lenses, 
polarized lenses, filtering lenses, tinted lenses, colored 
lenses, light-sensitive lenses, photochromic lenses, 
treated lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, 
semi-finished lenses; blanks for spectacle lenses; semi-
finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; 
cases for spectacle lenses; cases for ophthalmic 
lenses; spectacle cases; cords and chains for 
spectacles; apparatus and instruments for optical, 
ophthalmic and/or facial measurement; software for 
measuring and displaying ophthalmic, optical and/or 
facial parameters; software (recorded programs); 
magnetic recording media, sound recording disks, 
compact disks, DVDs and other digital recording media; 
downloadable electronic publications, namely, 
downloadable electronic information guides and 
documents; quality certificates for spectacle frames, 
spectacles and ophthalmic lenses; control certificates 
for spectacle frames, spectacles and ophthalmic 
lenses; analysis reports and certification documents in 
relation to the manufacture and the treatment of 
spectacle frames, spectacles and ophthalmic lenses; 
information leaflets with respect to certification, 
standardization and normalization regarding the 
manufacture and the treatment of spectacle frames, 
spectacles and ophthalmic lenses; all of the 
aforementioned products being in downloadable 
electronic form. 

  Klasse 16   Printed publications; catalogs; leaflets; pamphlets; 
books; magazines; manuals [handbooks]; newspapers; 
business cards; calendars; albums; journals 
(magazines); booklets; prospectuses; printed guides; 
posters; signboards of paper or cardboard; bags, 
envelopes and pouches for packaging purposes, made 
of paper or plastic materials; quality certificates for 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

92 
 

spectacle frames, spectacles and ophthalmic lenses; 
control certificates for spectacle frames, spectacles and 
ophthalmic lenses; analysis reports and certification 
documents in relation to the manufacture and the 
treatment of spectacle frames, spectacles and 
ophthalmic lenses; information leaflets with respect to 
certification, standardization and normalization 
regarding the manufacture and the treatment of 
spectacle frames, spectacles and ophthalmic lenses; all 
of the aforesaid goods being in printed form. 

  Klasse 35   Compilation and updating of commercial and 
advertising literature and catalogs of goods and 
services, including in electronic form online; distribution 
of goods for promotional and advertising purposes; 
publication of advertising texts; dissemination of 
advertisements; dissemination of advertising material, 
namely, leaflets, prospectuses, printed matter, 
samples; compilation of statistics; collection and 
systematization of data in a central file; computer file 
management; opinion polling; sponsorship search; 
organization of competitions in connection with 
advertising; public relations; inventory management 
assistance; marketing services; presentation of goods 
on all communication media, for retail purposes; 
selection (promotion) of goods and services (for 
others); demonstration of goods; organization of sales 
and service promotion activities to build customer 
loyalty; customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; advertising and sales promotion 
for others, including via telecommunications and/or 
computer networks; organization of exhibitions and 
events for commercial and/or promotional and/or 
advertising purposes; retail, wholesale and on-line 
services of the following goods: sanitary preparations 
for medical purposes, cleaning solutions for medical 
purposes, aseptic solutions; retail, wholesale and on-
line services of the following goods: preparations for 
cleaning contact lenses and spectacle lenses, products 
for cleaning contact lenses and spectacle lenses, 
preparations for holding and storing contact lenses and 
glasses; retail, wholesale and on-line services of the 
following goods: machines for working, machining, 
pruning, cutting, drilling, grinding, overflowing, outlining, 
grooving, engraving, bevelling, counter-bevelling, 
chamfering, surfacing, finishing, smoothing, polishing, 
retouching and/or stripping spectacle lenses and 
ophthalmic lenses; retail, wholesale and on-line 
services of the following goods: blocking machines for 
spectacle lenses and ophthalmic lenses, grinding 
machines for spectacle lenses and ophthalmic lenses, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; retail, 
wholesale and on-line services of the following goods: 
spectacles (optics), sunglasses, sports eyewear, 
spectacle frames, ophthalmic lenses, spectacle lenses, 
including organic lenses; retail, wholesale and on-line 
services of the following goods: mineral lenses, 
corrective lenses, progressive lenses, lenses for 
sunglasses, polarizing lenses, filtering lenses; retail, 
wholesale and on-line services of the following goods: 
tinted lenses, colored lenses, light-sensitive lenses, 
photochromic lenses, treated lenses, coated lenses, 
anti-reflection lenses, semi-finished lenses, blanks for 
spectacle lenses, semi-finished blanks for spectacle 
lenses, contact lenses; retail, wholesale and on-line 
services of the following goods: cases for spectacle 
lenses, cases for ophthalmic lenses, spectacle cases, 
cords and chains for spectacles, apparatus and 
instruments for optical, ophthalmic and/or facial 
measurement; retail, wholesale and on-line services of 
the following goods: software for measuring and 
displaying optical, ophthalmic and/or facial parameters, 
software (recorded programs); retail, wholesale and on-
line services of the following goods: medical apparatus 
and instruments, ophthalmic examination instruments; 
retail, wholesale and on-line services of the following 
goods: medical imaging apparatus for ophthalmic use, 
pupillometers, light reflex pupillometers, photometers, 
vertical angle refractionometers, ophthalmoscopes, 

keratometers, ophthalmometers; retail, wholesale and 
on-line services of the following goods: apparatus for 
detecting eyesight defects and disorders, apparatus for 
measuring and testing visual acuity and vision, 
apparatus and instruments for testing the eyes, in 
particular for the examination of visual behavior; retail, 
wholesale and on-line services of the following goods: 
apparatus and instruments for detecting and measuring 
eye movements and the head in response to visual 
stimuli, parts and fittings for all the aforesaid goods, 
apparatus for detecting hearing defects and disorders, 
audiometers. 

  Klasse 36   Financing services; financial sponsorship; collection 
and distribution of funds for charitable purposes; 
emergency fund management; organization of 
collections. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
professionals in the field of ophthalmic optics; 
information and advice in the field of ophthalmic optics; 
information and advice relating to protecting the eyes 
and sight and to visual correction and comfort; eyesight 
testing and visual diagnosis services; services for 
detecting eyesight defects and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1474114 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.29 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910550 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 DAR AL TEEB 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 DAR AL TEEB 

(730) Innehaver: 
 DAR AL TEEB LTD, Premier Business Centre, 47-49 

Park Royal Road, NW107LQ LONDON, Storbritannia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Perfume; perfume oils; perfumed creams; perfumed 
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lotions [toilet preparations]; perfumed powder; 
perfumed soaps; perfumed tissues; perfumed toilet 
waters; perfumes; perfumes in solid form; cosmetic 
creams; cosmetic oils; cosmetic powder; cosmetics; 
cosmetics and cosmetic preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1476335 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910849 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Omega Pharma Innovation & Development NV, 
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; 

digestives for pharmaceutical purposes; dietetic 
preparations adapted for medical use; dietetic 
substances and nutritional replacement adapted for 
medical use; dietetic foods and drinks adapted for 
medical purposes; food and dietary supplements for 
sports and performance enhancement; amino acids for 
medical purposes; vitamins and minerals for medical 
purposes; vitamin and mineral food supplements; meal 
replacement powders and bars [nutritional 
supplements]; medical preparation for slimming 
purposes; slimming tea for medical purposes; protein 
supplements; prebiotic supplements; slimming pills. 

  Klasse 32   Preparations and powders for making beverages, 
namely preparations and powders for making 
beverages for health improvement and/or dietetic 
purposes, not for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1476838 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201909319 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.07, EM, 017997019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Healthcare GmbH, Henkestrasse 127, 91052 
ERLANGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software, in particular software for use in connection 

with medical imaging apparatus; software as a 
component of magnetic resonance imaging apparatus 
for medical use. 

  Klasse 42   Software as a service (SaaS) for use in connection 
with apparatus for medical imaging; software as a 
service (SaaS) for magnetic resonance imaging 
apparatus for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1476868 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201909326 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.16, CH, 731019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABACUS Research AG, Abacus-Platz 1, 9301 
WITTENBACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; software products. 
  Klasse 42   Design, development, programming, updating and 

maintenance of software; services provided by 
consultants relating to design, development, 
programming, updating and maintenance of software; 
research in the field of software; rental and provision of 
software. 

  Klasse 45   Licensing of software (legal services). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477111 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201909354 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.12, BX, 1390274 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHOW FOUNTAIN BVBA, Nokeredorpstraat (NOK) 
55A, 9771 KRUISEM, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Veterinary apparatus and instruments; orthopedic 

articles; suture materials; supportive and suspensory 
bandages; compression bandages; orthopedic 
bandages. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage and carrying bags; whips, harnesses 
and saddlery; collars, leashes and clothing for animals; 
bandages for horses; bits for horses; blankets for 
horses; blinders for horses; bridles for horses; covers 
for horses; covers for horse saddles; cribbing straps for 
horses; fly masks for horses; fly sheets for horses; fly 
veils for horses; front boots for horses; girths of leather 
and imitation leather; halters and leads for horses; 
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headbands for horses; head protectors for horses; hind 
boots for horses; holders for horses; knee-pads for 
horses; leg wraps for horses; overreach boots for 
horses; pads for horse saddles; rugs for horses; sheets 
for horses; saddle cloths for horses; shoes for horses; 
spats and knee bandages for horses; stud hole plugs 
for horse shoes; tail bags, guards and wraps for 
horses; training leads for horses; turnout boots for 
horses. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; caps; clothing for horse-
riding; horse-riding boots; horse-riding pants. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477248 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201909527 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.29, CH, 730366 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ABACUS Research AG, Abacus-Platz 1, 9301 
WITTENBACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; software products. 
  Klasse 42   Design, development, programming, updating and 

maintenance of software; services provided by 
consultants relating to design, development, 
programming, updating and maintenance of software; 
research in the field of software; rental and provision of 
software. 

  Klasse 45   Licensing of software (legal services). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477398 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201909559 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.28, GB, 

UK00003341852 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Amlo Biosciences Limited, C/O Rmt Accountants &, 
Business Advisors Ltd, Gosforth Park Avenue, 
NE128EG NEWCASTLE UPON TYNE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Medical diagnostic reagents; indicators for medical 

diagnosis; clinical medical reagents; medical diagnostic 
test strips; diagnostic reagents for medical use; reagent 
paper for medical purposes; chemical test reagents 
[medical]. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary apparatus, 
instruments; medical articles used for the diagnosis, 
treatment or improvement of function or condition of 
persons and animals; apparatus for carrying-out 
diagnostic tests for medical purposes; testing 
instruments for medical diagnostic purposes; tools for 
medical diagnostics; medical apparatus and 
instruments; medical apparatus and devices; apparatus 
for use in medical analysis; parts, fittings and 
accessories therefor. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; scientific and technological services; scientific 
laboratory services; laboratory testing; laboratory 
research; laboratory analysis; medical laboratory 
services; scientific research for medical purposes; 
scientific research and analysis; information, advice 
and consultancy relating thereto. 

  Klasse 44   Medical services; veterinary services; medical 
diagnostic services; medical analysis services; medical 
testing services relating to the diagnosis and treatment 
of disease; services for the preparation of medical 
reports; preparation of reports relating to medical 
matters; information, advice and consultancy relating 
thereto. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478912 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201909881 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.17, DE, 30 2018 019 

933 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstr. 10, 
10117 BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Organisation and conducting of exhibitions, trade fairs 

and trade shows for commercial or advertising 
purposes; business and personnel consultancy; 
business consultancy in the field of information 
technology; professional business consultancy, in 
particular in the field of information and other computer-
related technologies; market research and opinion 
polling in the field of information, telecommunications 
and new media; providing professional business 
information and professional business investigations, in 
particular for information technology and 
telecommunications businesses; marketing for and in 
professional business fields; compilation of information 
into computer databases in the aforementioned fields; 
professional business services, business, commercial 
and industrial management office functions as well as 
evaluating the compilation of statistical data; public 
relations services; media relations service consisting of 
creating and disseminating press releases; professional 
business consultancy; preparation of professional 
business surveys and economic analyses. 
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  Klasse 38   Information, advisory and consultancy services in 
connection with telecommunications and radio 
broadcasting; information, advisory and consultancy 
services in connection with messaging services via new 
media, in particular via internet and intranet; electronic 
message sending. 

  Klasse 41   Arranging and conducting of congresses, 
conferences, symposiums, trainings, seminars and 
workshops, in particular in the fields of Information 
technology, telecommunications and the new media as 
well as in the fields of education, training, personnel 
development; publication of information material, books 
and periodicals in printed and/or electronic form, in 
particular in the fields of information, 
telecommunications and new media; publishing 
services including electronic publishing; providing 
electronic publications; conducting scientific and 
educational events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1479662 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201910103 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 influence.vision GmbH, Neustiftgasse 94/B5, 1070 
WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Internet marketing. 
  Klasse 38   Providing access to platforms and portals on the 

Internet. 
  Klasse 42   Cross-platform conversion of digital content into other 

forms of digital content. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1479673 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201910106 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Bags for electric vacuum cleaners; electric vacuum 

cleaners; robotic vacuum cleaners. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1479689 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201910109 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.27, US, 88359851 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tristar Products, Inc., 492 Route 46 East, NJ07004 
FAIRFIELD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyeglasses; eyewear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1479998 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910166 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.14, PH, 

4/2018/014187 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nutri-Asia, Inc., 7th Floor, JY Campos Centre, 9th Ave. 
cor. 30th St., Bonifacio Global City, Taguig, 1634 
METRO MANILA, Filippinene 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cooking oil; fruit preserves. 
  Klasse 30   Catsup, soy sauce; vinegar, fish sauce, meal mixes; 

sauces; condiments and seasonings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480002 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201910167 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VERINCOLOR S.R.L, Via Artigianale 63, 25010 
MONTIRONE (BS), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Transportable buildings of metal; metallic materials for 

the construction of transportable and load-bearing fixed 
structures; metal panels; shaped sheets, perforated 
and/or cross-linked for the construction of structures, 
external and internal surfacing of realty, in the form of 
metal gratings; vase holder of metal; baskets of metal; 
ladders of metal; metal flooring; catwalks (scaffolding of 
metal); duckboards of metal; structures and 
transportable buildings of metal; metal gratings; metal 

railings; metal gates. 
  Klasse 20   Furniture of metal; doors for furniture; staves of wood; 

work surfaces; umbrella stands. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480019 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910170 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wowza Media Systems, LLC, 523 Park Point Drive, 
Suite 300, CO80401 GOLDEN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in sending, receiving, 

transforming, enhancing, securing, monetizing, 
measuring, and managing media over the internet, 
including video, audio, and data; Downloadable 
software in the nature of a mobile application for video 
capture, transmission, and sharing from mobile devices 
such as mobile phones, tablets, and other electronic 
devices; Downloadable application software for mobile 
devices for live video and multimedia sharing from a 
mobile device; Downloadable application software for 
mobile devices for capturing and streaming video and 
multimedia content from a mobile device to remote 
media server(s); none of the aforementioned software 
being used in connection with software that facilitates 
electronic business transactions via a global 
communications network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480056 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201910174 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.18, FR, 4509035 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AIRBUS S.A.S., 2 Rond-Point Emile Dewoitine, 31700 
BLAGNAC, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Electric motors for aircraft and parts thereof; shrouded 

turbines and shrouded nacelles for aircraft. 
  Klasse 9   Flight simulators for airplanes; electric batteries; 

combat simulation games. 
  Klasse 12   Electric motor vehicles; electric motors for land 

vehicles; electric motors for air vehicles; air vehicles; 
airplanes; electric airplanes; electric training aircraft 
(two-seater); hybrid engine powered aircraft 
(heat/electrical); electrically or hybrid powered remote-
controlled aircraft (drones) (heat/electrical); helicopters; 
electrically or hybrid powered helicopters 
(heat/electrical); vehicles; apparatus for locomotion and 
transport by land, air, water or rail; aircraft; space 
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vehicles; launching rockets (spacecraft); balloons 
(aircraft); structural parts for aircraft included in this 
class, namely wings, fins, fuselages, wingtip, fins, 
control valve, tail fin, tarpaulins, tail units, wheels for 
landing gear, landing gear; air apparatus, namely 
remote-controlled aircraft (other than toys); screw-
propellers; military vehicles, namely aircraft; vehicle 
seat covers; parts and connecting elements 
(accessories) for all the aforesaid goods (included in 
this class); aeronautical machines. 

  Klasse 28   Scale model vehicles and their parts (included in the 
class), in particular scale models of aircraft and in 
particular scale models of aeroplanes; toy vehicles. 

  Klasse 37   Construction, maintenance, repair and dismantling of 
electric motors for aircraft and air and space vehicles; 
painting of aircraft and of air and space vehicles; 
installation services for electric motors for aircraft and 
air and space vehicles; computer hardware 
maintenance; vehicle service stations [refueling and 
maintenance]; supply of fuel supply vehicles [fuel 
supply]; in-flight refueling; application of coatings for 
aircraft and for air and space craft; application of 
coatings for vehicles; provision of information with 
respect to construction, repair and maintenance of 
electric motors for aircraft and air and space vehicles. 

  Klasse 42   Engine design; engineering services relating to 
engines; design of electric motors; engineering services 
relating to electric motors; scientific and technological 
services as well as research and design services 
relating thereto; industrial analysis and research 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480071 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201910176 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.15, US, 88002974 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANYON RANCH WELLNESS 
ARCHITECTS 

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

 CR License LLC, 8600 East Rockcliff Road, AZ85750 
TUCSON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Educational services, namely, providing non-

downloadable electronic publications, namely, 
newsletters and articles in the fields of health, wellness, 
fitness, prevention of disease, sleep, and spirituality; 
providing on-line journals, namely, blogs featuring 
topics related to health, wellness, fitness, sleep, 
prevention of disease, and spirituality; conducting 
educational programs in exercise and physical 
conditioning; health club services, namely, providing 
exercise classes to others and conducting classes in 
exercise and physical conditioning; physical fitness 
instruction; education services, namely, providing 
seminars, workshops, and video lectures in the field of 
health, wellness, fitness, sleep, spirituality and the 
prevention of disease; consultation in the field of 
physical fitness; fitness resort services, namely, 
providing fitness and exercise facilities. 

  Klasse 43   Restaurant services; health resort services, namely, 
providing food and lodging that specialize in promoting 
patrons' general health and well-being; resort lodging 
services; providing temporary housing 
accommodations; wine bars; providing information 
about wine characteristics; sommelier services, 
namely, providing advice on wine and wine and food 

pairing; providing information in the field of recipes and 
cooking from a computer database. 

  Klasse 44   Medical services; medical counseling; nutrition 
counseling; food nutrition consultation; physical therapy 
services; personal wellness services, namely, 
counseling services on sleep, behavior modification 
and stress management for individuals; skin care 
salons; beauty salons; counseling and consulting 
services in the fields of health, sleep, nutrition, conflict 
management relating to psychological counseling, 
family health, wellness, prevention of disease, beauty, 
skin care, stress management and behavior 
modification, all for health care or medical purposes; 
health spa services, namely, cosmetic body care 
services; health spa services for health and wellness of 
the body and spirit offered at a health resort; spa 
services, namely, massage, reflexology and pedicures; 
computerized foot scanning and fitting of shoes for 
medical purposes; maintaining files and records 
concerning the health and wellness of individuals; 
providing sauna facilities; providing information in the 
fields of health, sleep, nutrition, conflict management 
relating to psychological counseling, family health, 
wellness, prevention of disease, beauty, skin care, 
stress management and behavior modification, all for 
health care or medical purposes; medical assistance 
consultancy provided by doctors and other specialized 
medical personnel; medical testing for diagnostic or 
treatment purposes; providing medical information; 
supervision in the field of sleep analysis for medical 
purposes, nutrition, health care, and physical fitness, 
namely, weight reduction diet supervision. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480117 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201910179 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.23, EM, 017946352 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SENSIRE OY, Rantakatu 24, 80100 JOENSUU, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Information technology and audiovisual equipment; 

computers and computer hardware; computer 
components and parts; portable computers; computer 
software; interactive computer software; software and 
applications for mobile devices; downloadable 
software; application software; application software for 
wireless devices; application software for cloud 
computing services; computer application software for 
use in implementing the internet of things [iot]; 
electronic monitoring instruments, other than for 
medical use; computer gaming software; electronic 
monitoring apparatus, other than for medical use; 
monitoring instruments; media content; safety, security, 
protection and signaling devices; alarms; alarm 
sensors; control stations (remote, electric or electronic -
); alarms and warning equipment; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and controllers; 
controllers (regulators); automatic access control 
apparatus; monitoring control apparatus [electric]; 
electronic surveillance apparatus; monitors [computer 
programs]; software to control building environmental, 
access and security systems; downloadable mobile 
applications for the management of data; downloadable 
computer software for the management of data; 
personal computer application software for document 
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control systems; software for mobile device 
management; maintenance software; software for the 
processing of business transactions; software for haccp 
hazard analysis and critical control points systems; 
software for the analysis of business data; predictive 
maintenance software; software for control programs 
for automated measurement, assembly, adjustment, 
and related visualization; middleware for management 
of software functions on electronic devices; software for 
diagnostics and troubleshooting; augmented reality 
software for use in mobile devices for integrating 
electronic data with real world environments; servers 
for home automation; computer software for use in 
remote meter monitoring; computer software for use in 
remote meter reading; computer software designed to 
estimate resource requirements; downloadable 
computer software for remote monitoring and analysis; 
temperature monitors for household use; electronic 
temperature monitors, other than for medical use; 
sensors and detectors; heat detectors; interfaces for 
detectors; alarm systems; automatic control apparatus; 
annunciators; data processing equipment and 
accessories (electrical and mechanical); heat regulating 
apparatus; temperature switches; temperature sensors; 
temperature indicators; temperature logging apparatus; 
temperature measuring instruments; remote 
temperature sensors; temperature control apparatus 
[thermostats]; instruments for temperature control; 
temperature measuring apparatus for household use; 
temperature measuring apparatus for industrial use; 
temperature control apparatus [electric switches]; 
temperature monitors for scientific use; temperature 
monitors for industrial use; radiation detectors; 
actinometers; radiation-measuring instruments; 
electronic security tags; electronic tags; radio-
frequency identification (rfid) tags; radio-frequency 
identification (rfid) readers; wireless local area network 
devices; lan [local area network] operating software; lan 
[local operating network] hardware; pressure sensors; 
particle detectors; particle detecting apparatus; 
humidity sensors; hygrometers; energy regulators; 
electric control devices for energy management; 
apparatus for monitoring electrical energy consumption; 
the aforementioned goods not related to goods and 
services in the field of residential care, long-term care 
(home health care), (youth and/or early childhood) 
health care and regular and specialized (medical and/or 
nursing) care. 

  Klasse 35   Business assistance, management and administrative 
services; business supervision; stock control services; 
business management planning; computerised stock 
management; supply chain management services; 
corporate management consultancy; cold chain 
management services; the aforementioned services not 
related to goods and services in the field of residential 
care, long-term care (home health care), (youth and/or 
early childhood) health care and regular and 
specialized (medical and/or nursing) care. 

  Klasse 38   Telecommunication services; computer 
communication and internet access; sending of 
emergency messages [by electronic means]; message 
sending via computer networks; message sending via a 
website; transmission of information by electronic 
means; provision of on-line communications services; 
provision of communication facilities for the interchange 
of data by electronic means; provision of electronic 
data links; providing access to a global computer 
network for the transfer and dissemination of 
information; streaming of data; electronic data 
interchange services; data broadcasting services; data 
transmission services between networked computer 
systems; data transmission; communication of data by 
means of telecommunications; data communication by 
electronic means; communication by hertzian wave; 
remote transmission of data by means of 
telecommunications; data transmission for others; 
transmission of information for domestic purposes; 
transmission of information for business purposes; 
telematic sending of information; radio communication; 

electronic transmission of information (services for the -
); interactive broadcasting and communications 
services; communication services for the transmission 
of information; communication services for the 
electronic transmission of data; transmission and 
reception [transmission] of database information via the 
telecommunication network; providing access to 
computer networks, in particular local area network 
[LAN]; telecommunication gateway services; the 
aforementioned services not related to goods and 
services in the field of residential care, long-term care 
(home health care), (youth and/or early childhood) 
health care and regular and specialized (medical and/or 
nursing) care. 

  Klasse 42   Computer programming and software design; 
creation, maintenance and adaptation of software; 
design, development and programming of computer 
software; monitoring of computer systems by remote 
access; testing, authentication and quality control; 
technical inspection services; environmental monitoring 
services namely monitoring of activities which influence 
the environment within buildings; environmental 
monitoring services namely monitoring of events which 
influence the environment within buildings; creation of 
control programs for automated measurement, 
assembly, adjustment, and related visualisation; cloud 
computing; drawing up of expert technical opinions in 
connection to technology; computer programming 
services for commercial analysis and reporting; 
computer software design; design of computer machine 
and computer software for commercial analysis and 
reporting; design services; design of storage systems; 
design of haccp (hazard analysis and critical control 
points) systems; engineering project management 
services; rental of software for importing and managing 
data; development of computer software for logistics, 
supply chain management and e-business portals; 
design and development of software for importing and 
managing data; hosting services and software as a 
service and rental of software; providing temporary use 
of non-downloadable software applications accessible 
via a web site; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for the management of 
information; technological consultancy; engineering 
consultancy services; consultancy services relating to 
quality control; control technology consulting services; 
food sanitation consultation; quality control relating to 
the hygiene of foodstuffs; computerised food analysis 
services; computer analysis; design of measurement 
systems; calibration [measuring]; scientific and 
technological services; research relating to technology; 
scientific services and design relating thereto; 
technological services and design relating thereto; 
scientific research; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
software for supply chain management; providing 
online non-downloadable software for use in supply 
chain management; design and development of 
computer software for logistics, supply chain 
management and e-business portals; design and 
development of energy management software; 
development of energy and power management 
systems; the aforementioned services not related to 
goods and services in the field of residential care, long-
term care (home health care), (youth and/or early 
childhood) health care and regular and specialized 
(medical and/or nursing) care. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1480135 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910181 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.14, EM, 018035557 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Constantia Ebert GmbH, Alte Schmelze 26, 65201 
WIESBADEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper and cardboard; printed matter; bookbinding 

material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging, not 
included in other classes, in particular bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for packaging, plastic film 
for wrapping, sales packaging materials of plastic, 
plastic in sheet form for sealing packaging; printers' 
type; printing blocks. 

  Klasse 17   Plastic in extruded form for use in manufacture, in 
flexible form for packaging; composite materials 
containing plastics filled with minerals, namely 
envelope packaging or wraparound packaging for 
chocolate, chewing gum, soup cubes, biscuits, waffles, 
butter, margarine. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480251 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910194 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZytoVision GmbH, Fischkai 1, 27572 BREMERHAVEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in industry and science, in 

particular DNA probes, RNA probes and 
oligonucleotide probes as biochemical substances, 
oligonucleotides, proteins and recombinant proteins, 
antibodies and arrangements of nucleic acids, proteins 
or cells on a carrier material; mixtures of chemical 
reagents in kit form, other than for medical or veterinary 
purposes, namely kits for scientific purposes consisting 
primarily of chemical reagents; chemical substances, 
chemical materials and chemical preparations and 
natural elements, namely chemicals for carrying out 
molecular biological processes, insofar as included in 
this class, in particular oligo-hybridization, FISH, RISH 
or CISH. 

  Klasse 5   Biological, chemical and / or pharmaceutical 
preparations for pharmaceutical, medical and / or 
veterinary purposes, namely DNA probes, RNA probes 
and oligonucleotide probes as biochemical substances, 
oligonucleotides, proteins and recombinant proteins 
and antibodies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1480952 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910396 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(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 CITY GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smartglasses; smartwatches; computer hardware; 

computer memory devices; integrated circuit cards 
[smart cards]; sleeves for laptops; tablet computers; 
covers for tablet computers; stands adapted for tablet 
computers; flat panel displays; flexible flat panel 
displays for computers; laptop computers; notebook 
computers; bags adapted for laptops; sound 
transmitting apparatus; camcorders; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes; video 
monitors; audio interfaces; electric and electronic 
effects units for musical instruments; equalizers [audio 
apparatus]; security surveillance robots; wearable video 
display monitors; television apparatus; loudspeakers; 
portable media players; car televisions; ultra high 
definition televisions; liquid crystal display televisions; 
selfie sticks [hand-held monopods]; cameras 
[photography]; thermal imaging cameras; air analysis 
apparatus; laboratory robots; teaching robots; optical 
lenses; materials for electricity mains [wires, cables]; 
USB cables; USB cables for mobile phones; selfie 
lenses; connected bracelets [measuring instruments]; 
gas testing instruments; digital weather stations; 
biochips; infrared detectors; electronic key fobs being 
remote control apparatus; video screens; computer 
keyboards; mouse [computer peripheral]; computer 
programmes, recorded; computer software 
applications, downloadable; security tokens [encryption 
devices]; personal digital assistants [PDAs]; computer 
software platforms, recorded or downloadable; black 
boxes [data recorders]; interactive touch screen 
terminals; humanoid robots with artificial intelligence; 
electronic sheet music, downloadable; smart rings; thin 
client computers; hand-held electronic dictionaries; 
computer screen saver software, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; 
downloadable graphics for mobile phones; wearable 
computers; downloadable applications for use with 
mobile devices; downloadable emoticons for mobile 
phones; computer operating programs, recorded; large-
screen liquid crystal displays; electronic diaries; 
integrated circuit cards [smart cards]; electronic chip 
cards; touch screens; electric plugs; electrical outlets; 
transducers; digital door locks; central alarms; 
batteries, electric; chargers for electric batteries; 
rechargeable batteries; electronic pens; video printers; 
computer styluses; downloadable computer software 
programs; pedometers; fingerprint identifiers; liquid 
crystal displays; human face recognition devices; 
scales; weighing scales; scales with body mass 
analyzers; portable digital electronic scales; 
smartphones; wearable activity trackers; cases for 
smartphones; covers for smartphones; protective films 
adapted for smartphones; transponders; network 
communication equipment; modems; switchboards; 
transmitters of electronic signals; transmitting sets 
[telecommunication]; programme-controlled telephone 
exchange equipment; radios; telecommunication 
apparatus in the form of jewelry; selfie sticks for use 
with smartphones; holders for cell phones; intercoms; 
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wrist-mounted smartphones; digital photo frames; 
microphones; cabinets for loudspeakers; headphones; 
headsets; virtual reality headsets; video recorders for 
cars; set-top boxes. 

  Klasse 42   Research and development of new products for 
others; scientific research; conducting technical project 
studies; telecommunications technology consultancy; 
computer programming; computer software design; 
updating of computer software; consultancy in the 
design and development of computer hardware; 
maintenance of computer software; recovery of 
computer data; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; computer system design; 
creating and maintaining web sites for others; data 
conversion of computer program data or information 
[not physical conversion]; computer software 
consultancy; rental of web servers; providing search 
engines for the internet; web site design consultancy; 
information technology [IT] consultancy; electronic data 
storage; providing information on computer technology 
and programming via a web site; cloud computing; 
computer technology consultancy; computer security 
consultancy; developing of driver and operating system 
software; technical research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480961 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910850 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 
Street, VIC3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480969 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910851 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 
Street, VIC3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481063 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910411 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.10, EM, 018063115 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Norma Sweden AB, Visirgatan 1, 33433 
ANDERSTORP, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Hose and pipe connectors of metal; hose and pipe 

clamps of metal; hose and pipe couplings of metal. 
  Klasse 17   Hose and pipe connectors not of metal. 
  Klasse 20   Hose and pipe clamps of non-metal. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481099 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910416 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.12, EM, 017999233 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 
1, 80333 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; electricity transformers; parts for 
transformers, in particular coils, cables; electronic load 
indicating devices; electrotechnical, electronic and 
ceramic component parts and assemblies consisting 
thereof (included in this class); apparatus for 
measuring, monitoring and analysing operating data 
from electric goods; data processing programs; mobile 
apps. 

  Klasse 37   Assembly, maintenance and repair of installations, 
devices and apparatus in the field of energy distribution 
and energy storage. 

  Klasse 42   Platform as a service (PaaS); design and 
development of information and data bases; 
development of computer database software; 
development and maintenance of computer database 
software; hosting platforms on the Internet; electronic 
storage services for archiving databases; design of 
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computer database software; installation and 
maintenance of database software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481106 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910852 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bilyara Vineyards Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 
Vic3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines, spirits and liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481141 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201910418 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.13, DE, 30 2018 026 

997 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Melitta Single Portions GmbH & Co. KG, Marienstr. 88, 
32425 MINDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Tea urns (Electric); electric tea capsule machines. 
  Klasse 16   Paper, filter paper and goods made therefrom 

(included in class 16), namely round filters made of 
paper for filtering coffee and tea, empty coffee and tea 
filter bags. 

  Klasse 21   Glass jugs; coffee and tea filters, non-electric; 
tableware for tea. 

  Klasse 30   Tea; tea bags, filled; tea capsules. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481148 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201910420 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MICHAEL ZINGRAF REAL ESTATE, 34 boulevard de 
la Croisette, 06400 CANNES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor water vehicles; yachts; apparatus for 

locomotion by sea; pleasure boats; motorboats. 
  Klasse 35   Advertising Services in the field of real estate; 

commercial or residential real estate advertising. 
  Klasse 36   Rent collection; acquisition of real estate for others; 

purchase of land to rent; accommodation bureaux; 
accommodation agencies; housing agencies [real 
estate]; real estate agencies; agencies or brokerage 
companies for renting buildings; agencies or brokerage 
companies for leasing land; assistance relating to 
financial participation and acquisition concerning real 
estate; assistance with respect to the purchase of real 
estate property; residential investment advice; advice 
relating to real estate investment; real estate 
consultancy; brokerage; real estate brokerage; 
management and valuation of real estate; financing of 
real estate development projects; real estate complex 
management; real property management; real property 
management; rental management of buildings; real 
estate time-sharing management; real estate portfolio 
management; land management; real estate and 
property management; real estate investments; rental 
of apartments; real estate management of commercial 
property; rental of apartments, studios and rooms; 
rental of buildings; property rentals [real estate property 
only]; provision of information relating to real estate 
affairs, via the Internet; provision of information with 
respect to land management; implementation of leases 
and rental agreements for real estate; implementation 
of leasing agreements; implementation of timeshare 
regimes for real estate; provision of information relating 
to the rental of buildings; provision of information 
relating to the leasing of lands; provision of real estate 
information relating to property and land; provision of 
permanent housing accommodation; investment of 
funds in real estate; real estate investment planning; 
real estate trusteeship administration services; 
information services relating to real estate; information 
services relating to the real estate and property market; 
research services relating to real estate acquisitions; 
real estate acquisition services; land acquisition 
services; land acquisition services [for third parties]; 
real estate agency services for the rental and sale of 
buildings; real estate agency services for the sale or 
rental of business premises; agency services for the 
rental of real estate properties; residential real estate 
agency services; real estate agency services relating to 
the purchase and sale of buildings; real estate agency 
services for the rental of buildings; real estate agency 
services for the leasing of land; real estate selection 
and acquisition for third parties; real estate agency 
services; commercial real-estate agency services; 
agency services for the selling on commission of real 
estate property; electronic information services in the 
field of real estate; investment in commercial 
properties; investment and rental services with respect 
to real estate; brokerage house services; advisory 
services in real estate investment; advisory services 
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relating to real estate purchase; advisory services 
relating to real estate appraisal; advisory services 
relating to real estate ownership; financial consultancy 
relating to real estate investment; financial brokerage 
services relating to real estate; property management 
services relating to residential buildings; property 
management services relating to building complexes; 
property management services relating to housing 
estates; management of real estate time sharing; 
management of real estate transactions relating to 
ownership; property investment and management 
services; real estate management services; 
management services for real estate investments; 
rental services [real estate assets only]; apartment 
rental services; apartment rental services for third 
parties [permanent housing accommodation]; real 
estate management service relating to time sharing in 
relation to real estate time sharing; national real estate 
search services; real estate services; real estate 
services in relation to management of property 
investments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481158 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910421 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.10, CH, 730687 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HiveDX AG, Fällmisstrasse 46, 8832 WILEN BEI 
WOLLERAU, Sveits 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic recording media, sound 
recording disks; compact disks, DVDs and other digital 
recording media; data processing equipment, 
computer; software; application software; downloadable 
computer programs and downloadable files; electronic 
publications (downloadable). 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
employment agency services; personnel recruitment; 
personnel selection; services provided by consultants 
regarding human resources; personnel management 
services, personnel management assistance; human 
resources management; personality testing for 
recruitment purposes; writing of résumés for others; 
business management and organization consultancy; 
business management assistance, business 
management consultancy; computerized file 
management services; drawing up of mailing lists; 
operation of data bases, namely input, recording, 
compilation, systemization, updating and processing of 
data in computer databases; online advertising; 
dissemination of advertisements; rental, provision and 
management of advertising space in online 
publications; dissemination of advertisements on the 
Internet for others; broadcasting of contextual and 
personalized advertisements; all the aforementioned 
services are also available via the Internet or a similar 
electronic network; advice relating to the aforesaid 
services; provision of information relating to the 
aforementioned services. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 

research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computers and software; providing 
search engines for the Internet; design, development, 
testing, installation, maintenance, repair, configuration, 
rental and updating of software; software as a service 
(SaaS); provision of software on computer networks 
(particularly the Internet), telecommunication networks 
and mobile data services (provision of hosted 
applications); provision of temporary use of web-based 
software; provision of Internet platforms (software); 
hosting of computer sites (web sites); technical support 
services relating to software; technical project planning; 
technical consultancy services with respect to design, 
development, installation and application of software; 
encryption and decryption of information and data; 
surveying (engineering work); engineering work; 
construction drafting; testing of materials; quality 
control; all the aforementioned services are also 
available via the Internet or a similar electronic network; 
advice relating to the aforesaid services; provision of 
information relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481159 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910422 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZHEJIANG KEMA ENGINE & MACHINERY CO., LTD., 

TANGSHANG VILLAGE, JINQING TOWN, LUQIAO 
DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Wrapping machines; diesel engines, not for land 

vehicles; gasoline engines, not for land vehicles; wind-
powered electricity generators; hand-held tools, other 
than hand-operated; dynamos; driving motors, other 
than for land vehicles; pumps [machines]; compressed 
air machines; washing apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481168 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910423 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jose Vila Ortiz, Libertad 62, , 46910 SEDAVI 
(VALENCIA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Programmable controls for lighting apparatus and 

instruments; stage lighting controllers; remote control 
apparatus for controlling lighting; control consoles for 
lighting apparatus and instruments; software for lighting 
control; lighting regulators; switches for lighting. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481191 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201910428 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.18, IT, 

302019000018801 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PLABER S.r.l., Via Divisione Tridentina, 10, 36061 
BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Bags and cases for photographic apparatus. 
  Klasse 18   Trunks; suitcases; travelling bags; attaché cases; 

backpacks; bags; casual bags; wheeled bags; wheeled 
suitcases; shoulder bags; all-purpose carrying bags; 
tool pouches; pouches; carrying cases; bumbags; baby 
carriers worn on the body. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481218 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910432 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.11, CH, 732053 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 FRIBOURG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical device for ophthalmic use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481241 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201910435 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.21, FR, 4501984 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NEWBORN ANIMAL CARE, 1 rue des Frères Pieto 
Saint-Aaron, 22400 LAMBALLE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary foods for medical use for animals, medicated 

foodstuffs for animals, biological preparations for 
veterinary use, dietary supplements for animals, protein 
supplements for animals, dietary substances for 
medical use for animals, dietary fibers for animals, 
mineral food supplements for animals. 

  Klasse 31   Strengthening food substances for animals, animal 
feed, animal foodstuffs, beverages for pets and 
livestock, unprocessed cereal grains, animal fattening 
products, animal meal, fodder for livestock, grains for 
animal consumption, yeast for animal consumption, 
animal litters, pet food and animal husbandry, cakes for 
animal consumption. 

  Klasse 44   Agricultural, horticultural and forestry services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481275 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910438 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Administration 
Building, Bantian, Longgang District, 518129 
SHENZHEN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Humanoid robots with artificial intelligence; 

downloadable mobile phone software applications; 
tablet computers; smart watches (data processing); 
wireless headset for use with smartphones; earphones; 
in-ear headphones; microphones; sound recording 
apparatus; smartphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1481334 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910446 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ACPS Automotive GmbH, Steinbeisstrasse 6, 71706 
MARKGRÖNINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Lifting jacks, hand-operated. 
  Klasse 9   Control devices for vehicle parts, vehicle components, 

vehicle attachments, vehicle accessories and vehicle 
couplings; devices for detecting the operating and load 
conditions of vehicle parts, vehicle components, vehicle 
attachments, vehicle accessories and vehicle 
couplings; sensors for detecting the operating and load 
conditions of vehicle parts, vehicle components, vehicle 
attachments, vehicle accessories and vehicle 
couplings. 

  Klasse 12   Vehicle parts, in particular body and frame parts, 
supplemental suspensions and parts therefor; vehicle 
accessories and vehicle attachments and components 
therefor being parts and fittings for land vehicles; trailer 
hitches for vehicles; stabilisers to inhibit the roll and/or 
pitch of vehicle trailers; stabilisers to ensure balance 
(for vehicle trailers); contact-breaking elements for 
vehicle trailers; tow bars for vehicles; luggage racks 
and container systems for attachment to vehicle roofs 
or vehicle bonnets or vehicle tails and their parts; 
luggage racks and container systems as well as seat 
back organizers for interiors of cars and their parts; 
front protection equipment, side protection equipment, 
external wheel supports, windstop equipment for 
vehicles in this class; wind deflectors, roll bars for 
vehicles; electric parts for land vehicles as far as they 
are within in this class. 

  Klasse 18   Bags, travelling cases, luggages, industrial packaging 
containers not of metal [storage, transport], all included 
in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481344 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201910450 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.15, US, 88304136 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Duck Creek Technologies, Ltd, 35 Great St Helen's, 
EC3A6AP LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Providing online training courses regarding the use of 

insurance software products; providing online training 
courses regarding the use of computer software for the 
distribution, sale, evaluation, and ongoing processing of 
insurance policies, billing, claims management and 
agent or producer management relating to the use of 
insurance software products. 

  Klasse 42   Software as a service (SaaS) featuring insurance 
software products related to insurance-related 
underwriting, rating, quote management, proposals, 
applications, brokerage, enrollment and policy services 
in the fields of commercial, auto, homeowners, fire, 
specialty, life, health, property, casualty, accident and 
annuity insurance; Software as a service (SaaS) 
featuring computer software for the distribution, sale, 
evaluation, and ongoing processing of insurance 
policies; Computer consulting services for others 
related to the maintenance, configuration and use of 
computer software for the investigation, handling, and 
settlement of evaluated financial transactions, 
insurance claims, insurance-related underwriting, 
rating, quote management, proposals, policy, agency or 
producer management and for operation of related 
transaction handling processes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481345 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201910451 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.21, EM, 018012702 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Str. 
1, 80333 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric monitoring, control, regulating and switching 

apparatus; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, in particular electric batteries, 
accumulators, electric, electronic switch gears, inverter 
units; electronic instruments and apparatus for data 
capture and control; electric and electronic instruments 
and apparatus for capturing data and control, in 
particular in connection with modular energy storage 
systems; data processing programs; data processing 
equipment and computers and peripheral devices 
therefor; the aforesaid goods being for data 
communications via cable and wireless 
telecommunications networks, for remote data 
transmission and for data transmission on local 
networks; mobile apps. 

  Klasse 37   Assembly, maintenance and repair of installations, 
devices and apparatus in the field of energy distribution 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

105 
 

and energy storage. 
  Klasse 42   Technical planning, research and technical 

development of installations, devices and apparatus, in 
particular in the field of energy storage and energy 
distribution; scientific and technological services and 
research and design related thereto, in particular in the 
field of energy storage; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; technical project management 
in the field of electronic data processing; services of an 
EDP programmer; maintenance and installation of 
software; platform as a service (PaaS). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481347 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910452 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRM Innovations, Inc., 3343 S. Oak Avenue, MO65804 
SPRINGFIELD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal handles for doors. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481362 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201910453 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MidActive AB Tobias Sehlstedt, Box 14, 63102 
ESKILSTUNA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Food supplements. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481363 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201910454 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.29, RU, 2019714220 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA, c/o 
Lenhill Partners SA, Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 
GENÈVE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Amber [perfume]; aromatics [essential oils]; air 

fragrancing preparations; cake flavorings [essential 
oils]; flavorings for beverages [essential oils]; food 
flavorings [essential oils]; breath freshening sprays; 
balms, other than for medical purposes; lip glosses; 
sachets for perfuming linen; scented water; Javelle 
water; lavender water; toilet water; depilatory wax; 
mustache wax; massage gels, other than for medical 
purposes; heliotropine; make-up; deodorants for pets; 
deodorants for human beings or for animals; depilatory 
preparations; air fragrance reed diffusers; scented 
wood; perfumes; perfumery; decorative transfers for 
cosmetic purposes; ionone [perfumery]; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; adhesives for affixing false 
eyelashes; adhesives for affixing false hair; hair 
conditioners; beard dyes; cosmetic dyes; cosmetic 
creams; skin whitening creams; incense; hair spray; 
nail polish; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; 
after-shave lotions; beauty masks; oils for perfumes 
and scents; oils for cosmetic purposes; oils for toilet 
purposes; essential oils; essential oils of cedarwood; 
essential oils of lemon; essential oils of citron; oils for 
cleaning purposes; bergamot oil; gaultheria oil; jasmine 
oil; lavender oil; almond oil; rose oil; almond milk for 
cosmetic purposes; cleansing milk for toilet purposes; 
musk [perfumery]; deodorant soap; shaving soap; soap 
for brightening textile; cakes of toilet soap; 
antiperspirant soap; soap for foot perspiration; soap; 
almond soap; mint for perfumery; cosmetic kits; eau de 
Cologne; bases for flower perfumes; joss sticks; 
dentifrices; lipstick cases; breath freshening strips; 
teeth whitening strips; lipsticks; pomades for cosmetic 
purposes; shaving preparations; cosmetic preparations 
for baths; bath preparations, not for medical purposes; 
hair straightening preparations; hair waving 
preparations; color-removing preparations; leather 
bleaching preparations; mouthwashes, not for medical 
purposes; cosmetic preparations for slimming 
purposes; make-up removing preparations; nail care 
preparations; collagen preparations for cosmetic 
purposes; aloe vera preparations for cosmetic 
purposes; sunscreen preparations; breath freshening 
preparations for personal hygiene; make-up powder; 
nail varnish removers; vaginal washes for personal 
sanitary or deodorant purposes; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-
up removing preparations; massage candles for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; bath salts, 
not for medical purposes; fumigation preparations 
[perfumes]; astringents for cosmetic purposes; eyebrow 
cosmetics; make-up preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair dyes; neutralizers for 
permanent waving; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; 
cosmetics; cosmetics for children; cosmetics for 
animals; mascara; cleansers for intimate personal 
hygiene purposes, non medicated; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes; antiperspirants 
[toiletries]; toiletry preparations; phytocosmetic 
preparations; talcum powder, for toilet use; terpenes 
[essential oils]; henna [cosmetic dye]; shampoos for 
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animals [non-medicated grooming preparations]; 
shampoos for pets [non-medicated grooming 
preparations]; dry shampoos; shampoos; herbal 
extracts for cosmetic purposes; extracts of flowers 
[perfumes]; ethereal essences; badian essence; mint 
essence [essential oil]. 

  Klasse 4   Nightlights [candles]; perfumed candles; Christmas 
tree candles; candles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481364 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201910455 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD., 4th 
Floor, Building 30, Changxing Science and Technology 
Industrial Park, Changzhen Community, Gongming 
Street, Guangming New District, 518107 SHENZHEN, 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 

medical purposes; cigarillos; electronic cigarettes; tips 
of yellow amber for cigar and cigarette holders; liquid 
solutions for use in electronic cigarettes; cigarette tips; 
flavorings, other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes; cigarette cases; oral vaporizers for smokers; 
pipe racks for tobacco pipes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481366 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910456 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.18, DK, 

VA201802777 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canna Puck ApS, Midtager 23, 2605 BRØNDBY, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Smokeless tobacco. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481406 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201910459 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BATO Nordic A/S, Lærkevej 10, 4200 SLAGELSE, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand tools. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481413 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201910462 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALCHEM INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, 201, 
empire plaza, mehrauli gurgaon road, sultanpur, 
110030 NEW DELHI, India 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Ayurvedic medicines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481419 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910853 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Southcorp Brands Pty Limited, Level 8, 161 Collins 
Street, VIC3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); wines and 

fortified wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1481432 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910464 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.02, EM, 017979588 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 A Lot Decoration Sweden AB, Södermannagatan 2, 
52136 FALKÖPING, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Caskets; statues, figurines, works of art and 

ornaments and decorations, made of materials such as 
wood, wax, plaster or plastic, included in this class; 
mirrors (silvered glass); statues of wood, wax, plaster 
or plastic; boxes of wood; signboards of wood or 
plastics; hanging baskets [flower] of non-metallic 
materials; model animals [ornaments] made of wood; 
model animals [ornaments] made of plastic; model 
figures [ornaments] made of synthetic resin; 
wickerwork; wicker baskets; furniture; shells; wine racks
[furniture]. 

  Klasse 21   Candelabra [candlesticks]; vases; pots; works of art 
made of glass; decorative china; decorative boxes of 
glass; works of art made of earthenware; porcelain 
articles for decorative purposes; holders for flowers and 
plants [flower arranging]; bowls for floral decorations; 
meal trays; jars; statues, figurines, plaques and works 
of art, made of materials such as porcelain, terra-cotta 
or glass, included in this class; figurines of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-cotta or glass; table plates; 
bowls [basins]; candle holders not of precious metal; 
signboards of porcelain or glass; birdcages; glass 
flasks [containers]; pot plant support sticks; coolers for 
wine. 

  Klasse 28   Decorations for christmas trees; craft toys sold in kit 
form; decorations and ornaments for christmas trees; 
tinsel for decorating christmas trees; artificial christmas 
trees. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481653 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201910485 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.11, EM, 017998652 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, 77761 SCHILTACH, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic databases, also recorded; application 

software, in particular for mobile devices (mobile apps); 
software downloadable from the internet; software 
(recorded); firmware; data carriers, also including data 
recorded thereon; computer hardware; measuring, 
detecting and monitoring instruments; electric and 
automatic control units; checking (supervision) 
apparatus and instruments; water detectors; sensors 
and detectors, in particular for water; all of the 
aforesaid goods in particular in connection with sanitary 
products, in particular for bath and kitchen. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1481661 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201910488 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, EM, 018002601 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tytex A/S, Industrivej 21, 7430 IKAST, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Orthopedic compression- and support bandages and 
supports, including hip protection article in the form of 
shock absorbing hip protection shells in a garment for 
fixation of said shells at the hip bone of a user. 

  Klasse 24   Textile goods, and substitutes for textile goods, 
including fabric piece goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482018 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201910532 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.16, BX, 1388764 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Inreda Diabetic B.V., Diepenheimseweg 19, 7471LW 
GOOR, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and hormonal agents and 

preparations for the treatment of diabetes. 
  Klasse 10   Apparatus and instruments for controlling, regulating 

and monitoring artificial organs; apparatus and 
instruments for regulating blood sugar levels, both 
internal and external; artificial organs and implants, 
including artificial pancreas. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services relating to medical 
devices and instruments for the control, regulation and 
monitoring of artificial organs, artificial organs and 
implants and related pharmaceutical preparations. 

  Klasse 42   Design and development of medical devices and 
instruments (for and on behalf of third parties). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

108 
 

(111) Int.reg.nr: 1482039 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201910537 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.14, CN, 35912267 

2019.01.14, CN, 35920222 
2019.01.14, CN, 35920284 
2019.01.14, CN, 35928911 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANSHAN HIFICHEM CO., LTD., No. 8, No. 1 Road, 
Tengao Economic Development Zone, 114225 
ANSHAN CITY, LIAONING PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Plastics, unprocessed; synthetic resins, unprocessed; 

artificial resins, unprocessed; filtering materials of 
unprocessed plastics; polymer resins, unprocessed; 
unprocessed silicone resins; plastic molding 
compounds for use in plastic extrusion operations; 
unprocessed plastic materials in paste form; nylon salt; 
polyurethane. 

  Klasse 2   Colorants; dyes; pigments; color masterbatch; food 
dyes; printing ink; paints; lacquers; anti-corrosion 
preparations; gum resins. 

  Klasse 17   Artificial resins, semi-processed; synthetic resins, 
semi-processed; plastics, semi-processed; plastic 
fibers, not for use in textiles; semi-processed plastic 
film filter material; semi-manufactured plastics; organic 
glass; plastic film, other than for wrapping; plastic 
sheeting for agricultural purposes; anti-dazzle films for 
windows [tinted films]. 

  Klasse 35   Personnel management consultancy; book-keeping. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.12 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482123 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910678 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 JULONG 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 JULONG 

(730) Innehaver: 
 HSU DRAGON(JIANGSU) TECHNOLOGY CO., LTD., 

49 ZOUMATANG WEST ROAD, ANZHEN STREET, 
XISHAN DISTRICT, WUXI CITY, 214000 JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor scooters; motorcycles; motors, electric, for land 

vehicles; electric vehicles; electric bicycles; tires for 
vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; repair 
outfits for inner tubes; suspension shock absorbers for 
vehicles; vehicle anti-theft devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482175 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910685 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSSIAN VIDES Y VINOS, S.L.U., Camino de 
Carraovejas, s/n, 47300 PEÑAFIEL (VALLADOLID), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral waters and other non-alcoholic 

beverages; fruit-juice-based beverages; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482209 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201910687 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area, 
Wenguan Rd., Chenghai District, Shantou City, 515800 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Data processing apparatus; computers; computer 

programs, recorded; computer peripheral devices; 
electronic publications, downloadable; computer game 
software; USB flash drives; computer software 
applications, downloadable; smart glasses (data 
processing); smart watches (data processing); 
interactive touch screen terminals; humanoid robots 
with artificial intelligence; downloadable mobile phone 
applications; pedometers; photocopiers [photographic, 
electrostatic, thermic]; scales; jigs [measuring 
instruments]; flashing lights [luminous signals]; 
transmitters of electronic signals; navigational 
instruments; smartphones; wearable activity trackers; 
covers for smartphones; cell phone straps; cabinets for 
loudspeakers; audio- and video-receivers; 
microphones; compact discs [audio-video]; portable 
media players; electronic book readers; baby monitors; 
pocket PC for learning purpose; electronic sound 
devices containing talking books; virtual reality 
headsets; cameras [photography]; measuring 
apparatus; periscopes; transducer; video screens; 
remote control apparatus; protection device for 
personal use against accidents; protective helmets for 
sports; sound alarms; eyeglasses; chargers for electric 
batteries; batteries, electric; animated cartoons; 
cinematographic film, exposed. 

  Klasse 28   Plush toys; toy watch; chess; playing balls; archery 
implements; in-line roller skates; twirling batons; 
games; apparatus for games; building blocks [toys]; 
parlour games; dolls; spinning tops [toys]; toy vehicles; 
drones [toys]; intelligent toys; toy robots; body-training 
apparatus; machines for physical exercises; plastic 
race track; kites; toys; jigsaw puzzles; scale model kits 
[toys]; tricycles for infants [toys]; balls for games; toy 
whistle; swimming pools [play articles]; gloves for 
games; artificial christmas tree; rods for fishing. 

  Klasse 41   Organization of competitions [education or 
entertainment]; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; distribution of video 
recordings; theatre productions; modelling for artists; 
production of shows; game services provided on-line 
from a computer network; toy rental; games equipment 
rental; rental of indoor aquaria; educational services; 
organization of shows [impresario services]; on-line 
publication of electronic books and journals; production 
of radio and television programmes; providing on-line 
music, not downloadable; amusement park services; 
entertainment services; lending library services; 
zoological garden services; organization of lotteries. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482213 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910688 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.16, SE, 2019/03353 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ACO Hud Nordic AB, Box 622, 19426 UPPLANDS 
VÄSBY, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 

cosmetic preparations for skin care; cosmetic creams 
and lotions; tissues impregnated with cosmetic lotion; 
sanitary preparations being toiletries. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; medicated skin care 
preparations; sanitary preparations for medical 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482219 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910689 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

ORBEZZA 
(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: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

110 
 

(111) Int.reg.nr: 1482220 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201910690 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JUN JAE YUN, 103-2103, 27, Wolgye-ro 36-gil, 
SEONGBUK-GU SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Laundry preparations; toiletry preparations; functional 

cosmetics containing anti-aging skin care and skin 
whitening preparations and sunscreen for use on the 
skin; phytocosmetic preparations; cosmetics; body 
lotion for cosmetic purposes; color-removing 
preparations for hair; hair masks for cosmetic 
purposes; hair care preparations for cosmetic 
purposes; hair tonic for cosmetic purposes; aromatic 
essential oils; perfumery; hair cleaning preparations; 
beauty soap; body wash; hair rinses; shampoos; hand 
cleansers; toothpaste and mouthwashes, not for 
medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482228 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910691 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.05, HU, M1803249 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Navitasoft Kft., Teve u. 1/A-C, 1139 BUDAPEST, 
Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs; computer software platforms, 

recorded or downloadable. 
  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 

software; computer technology consultancy; computer 
security consultancy; duplication of computer 
programs; monitoring of computer systems for 
detecting unauthorized access or data breach; 
monitoring of computer systems to detect breakdowns; 
monitoring of computer systems by remote access; 
computer system design; computer system analysis; 
rental and lease of computer software; consultancy in 
the design and development of computer hardware; 
computer programming; computer software 
consultancy; software development in the framework of 
software publishing; updating of computer software; 
maintenance of computer software; software as a 
service [SaaS]; software system operation and support; 
installation of computer software; computer software 
design; platform as a service [PaaS]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1482250 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201910694 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.08, BX, 1390084 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Barú, naamloze vennootschap, Industrielaan 4, 3590 
DIEPENBEEK, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; bread, pastries 

and confectionery; chocolate; chocolate based 
products; marshmallows; sweets (candy), candy bars 
and chewing gum; edible ices; ice for refreshment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482251 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201910695 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Robotic vacuum cleaners; dish washing machines for 

household purposes; electric washing machines for 
household purposes; vacuum cleaners; vacuum 
cleaner bags. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482256 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910699 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, EM, 018002598 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AB Lindex, Boks 233, 40123 GØTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; underwear; stockings; 
tights; stay-ups; scarves; belts [clothing]; outerclothing; 
jackets [clothing]; gabardines [clothing]; all the 
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aforementioned not including goods of denim. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482260 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910700 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oliver Furniture A/S, Nordre Strandvej 119A, 3150 
HELLEBÆK, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482268 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910701 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The A Concept Sweden AB, Magnus Engdahl, 
Skårsgatan 82, 41269 GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Baseball caps; berets; fedoras; golf caps; hats; 

snoods [scarves]; hoods [clothing]; children's 
headwear; head scarves; caps with visors; knot caps; 
knitted caps; fashion hats; visors [headwear]; cap 
peaks; caps being headwear; muffs [clothing]; 
nightcaps; headbands [clothing]; head sweatbands; flat 
caps; peaked caps; visors being headwear; ski hats; 
sun hats; sun visors [headwear]; sports headgear 
[other than helmets]; sports caps; beach hats; bobble 
hats; parkas; sleeveless jackets; vest tops; sleeveless 
jerseys; trews; bib shorts; babies' pants [underwear]; 
baby doll pyjamas; baby clothes; baby tops; layettes 
[clothing]; bed jackets; bathing suits; bathing costumes 
for women; bathing suits for men; robes; swim wear for 
gentlemen and ladies; dressing gowns; tutus; belts 
made from imitation leather; leather belts [clothing]; 
belts made out of cloth; belts [clothing]; bandeaux 
[clothing]; children's wear; baseball uniforms; baselayer 
tops; bathwraps; brassieres; bikinis; blouses; shirts and 
slips; chemisettes; bodices [lingerie]; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; leotards; bodies [clothing]; 
baby bodysuits; boleros; bolo ties; bolo ties with 
precious metal tips; bomber jackets; cotton coats; 
boxer shorts; boxing shorts; tank tops; button down 
shirts; pantsuits; culotte skirts; pants; trousers; trousers 
of leather; swimming trunks; trousers for children; golf 
trousers; golf pants, shirts and skirts; capes; cargo 
pants; denims [clothing]; denim jeans; costumes; three 
piece suits [clothing]; duffel coats; down jackets; down 
vests; dress shirts; fleeces; fleece shorts; fleece vests; 
football jerseys; casual trousers; leisure suits; casual 
jackets; leisurewear; casual shirts; gloves [clothing]; 
gloves including those made of skin, hide or fur; gloves 
with conductive fingertips that may be worn while using 
handheld electronic touch screen devices; 

handwarmers [clothing]; garters; pantaloons; aloha 
shirts; button-front aloha shirts; men's and women's 
jackets, coats, trousers, vests; menswear; men's socks; 
men's underwear; boy shorts [underwear]; beach 
wraps; headdresses [veils]; sports socks; sports pants; 
socks; jacket liners; jackets [clothing]; leather jackets; 
sleeved jackets; jackets being sports clothing; denim 
jackets; jerseys [clothing]; rugby tops; sweatpants; 
jogging tops; jogging sets [clothing]; twin sets; 
sweaters; trunks; underpants; camouflage pants; 
camouflage gloves; camouflage jackets; camouflage 
shirts; camouflage vests; coats for women; khakis; 
gussets [parts of clothing]; skirts; skirt suits; skorts; 
clothing of leather; cashmere clothing; clothing of 
imitations of leather; clothing made of fur; girls' clothing; 
infant wear; sportswear; dresses; boardshorts; shrugs; 
combinations [clothing]; camiknickers; short-sleeved or 
long-sleeved t-shirts; short overcoat for kimono (haori); 
donkey jackets; shortalls; car coats; tabards; short 
petticoats; short-sleeve shirts; short-sleeved t-shirts; 
short sleeve t-shirts; short trousers; long jackets; bib 
tights; long sleeve pullovers; long-sleeved shirts; long 
sleeved vests; slacks; overcoats; gabardines; 
waistcoats; leggings [trousers]; linen clothing; 
chemises; shift dresses; blousons; hooded pullovers; 
miniskirts; bralettes; suede jackets; lounging robes; 
nighties; nightwear; negligees; oilskins [clothing]; pram 
suits; coveralls; over-trousers; jumper suits; overshirts; 
fur jackets; furs [clothing]; pelisses; fur coats and 
jackets; money belts [clothing]; belts (money -) 
[clothing]; polo shirts; pirate pants; boys' clothing; polar 
fleece jackets; plush clothing; polo sweaters; turtleneck 
sweaters; turtleneck shirts; roll necks [clothing]; 
pyjamas; pyjamas [from tricot only]; lounge pants; light-
reflecting jackets; waterproof trousers; waterproof 
capes; raincoats; waterproof clothing; rain ponchos; 
gabardines [clothing]; rainwear; coats of denim; 
smoking jackets; safari jackets; neck scarves; foulards 
[clothing articles]; scarves; shorts; short sets [clothing]; 
shell jackets; pea coats; ski gloves; ski jackets; clothing 
for skiing; shirt-jacs; shirts; collared shirts; open-necked 
shirts; lumberjackets; slipovers [clothing]; slipovers; 
neckties; snowboard trousers; snowboard gloves; 
snowboard jackets; snow boarding suits; neckerchiefs; 
bandanas [neckerchiefs]; socks and stockings; 
sundresses; halter tops; loungewear; rompers; 
camisoles; sports bras; athletic uniforms; sports 
jackets; sports caps and hats; sports clothing [other 
than golf gloves]; sports singlets; sports jerseys; sports 
shirts with short sleeves; sports jerseys and breeches 
for sports; knit shirts; knitted underwear; knitted gloves; 
beach clothes; stretch pants; stockings; surfwear; 
sweatbands; sweat bands for the wrist; dress shields; 
sweat shirts; hooded sweatshirts; tee-shirts; salopettes; 
quilted jackets [clothing]; teddies [underclothing]; tennis 
skirts; tennis dresses; tennis wear; tennis pullovers; 
tennis socks; tennis sweatbands; tennis shirts; snow 
pants; thermal socks; thermal underwear; heavy 
jackets; tops [clothing]; hooded tops; gym suits; sweat 
jackets; clothing for gymnastics; shell suits; sweat 
shorts; athletic tights; tracksuit bottoms; trench coats; 
maillots; maillots (hosiery); tights; knitwear [clothing]; 
crew neck sweaters; knickers; printed t-shirts; tube 
tops; fingerless gloves; snowboard mittens; tunics; 
fabric belts [clothing]; fabric belts (clothing); baby 
bottoms; bottoms [clothing]; baselayer bottoms; pajama 
bottoms; petticoats; underwear; sweat-absorbent 
underwear; underwear (anti-sweat -); babies' 
undergarments; slips [underclothing]; union suits; 
undershirts for kimonos (juban); long johns; 
undershirts; v-neck sweaters; body warmers; weather 
resistant outer clothing; reversible jackets; casualwear; 
thermally insulated clothing; leather waistcoats; fishing 
vests; cagoules; weatherproof pants; rainproof jackets; 
waterproof outerclothing; woven clothing; woven shirts; 
wind pants; wind suits; windshirts; windproof clothing; 
wind vests; balaclavas; winter gloves; winter coats; 
neck scarves [mufflers]; stuff jackets [clothing]; woolen 
clothing; outerclothing; women's outerclothing; 
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outerclothing for girls; outerclothing for men; bath 
shoes; bath slippers; basketball sneakers; baseball 
shoes; infants' boots; footwear for women; ladies' 
boots; esparto shoes or sandals; canvas shoes; sports 
shoes; children's footwear; leisure shoes; footwear for 
men; infants' footwear; beach shoes; welts for footwear; 
casual footwear; rubbers [footwear]; galoshes; rain 
boots; gymnastic shoes; gym boots; training shoes; 
inner socks for footwear; running shoes; half-boots; low 
wooden clogs (hiyori-geta); low wooden clogs (koma-
geta); army boots; deck shoes; walking shoes; 
rainshoes; sandals; sandals and beach shoes; sandal-
clogs; athletic shoes; shoes with hook and pile 
fastening tapes; footwear not for sports; slip-on shoes; 
snowboard shoes; flip-flops; tennis shoes; slippers; 
wooden shoes; walking boots. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482269 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201910702 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BESIONIA (Shanghai) Trading Co., Ltd., Room B-22, 
Building 22, No.2500, Siping Road, Yangpu District, 
510000 SHANGHAI CITY, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals; jewelry; silver jewelry; jewelry boxes; 

rings [jewelry]; wristwatches; jewellery charms; 
earrings; necklaces [jewelry]. 

  Klasse 18   Leather, unworked or semi-worked; pocket wallets; 
umbrellas; imitation leather; briefcases; walking sticks; 
fur; bags for sports; handbags; leather straps. 

  Klasse 25   Clothing; hats; leather belts [clothing]; layettes 
[clothing]; hosiery; waterproof clothing; masquerade 
costumes; gloves [clothing]; shoes; neckties. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482285 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201910704 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.27, FR, 4529245 
(540) Gjengivelse av merket: 

L'OREAL LE LINER SIGNATURE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up products. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482293 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201910706 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, FR, 4515670 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Chanel, 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions, dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482303 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910707 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.16, GB, 

UK00003367551 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 
Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Virtual reality game software; animated cartoons; 

animated cartoons in the form of cinematographic films; 
mobile application software; downloadable computer 
software applications; downloadable game related 
software applications; downloadable application 
software for smart phones; downloadable applications 
for use with mobile devices; interactive game software; 
computer game software; video game software; 
downloadable computer game software; recorded 
computer game software; computer games programs 
downloaded via the Internet [software]; downloadable 
computer game software via a global computer network 
and wireless devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482310 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910709 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flowers Shining Everywhere Inc, Box 369 - 2182 
Harburn Road Haliburton, K0M 1S0 ONTARIO, 
Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Beauty serums; body lotions; body scrub; cologne; 

cosmetic creams; deodorants for body care; essential 
oils; hair tonic; incense; lip balm; perfumes; shampoos; 
toothpaste; non-medicated anti-aging serum; reed 
diffusers comprised of scented oils in a container and 
including reeds; face moisturizers. 

  Klasse 4   Candles. 
  Klasse 30   Chocolate. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482313 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201910710 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BESIONIA (Shanghai) Trading Co., Ltd., Room B-22, 
Building 22, No.2500, Siping Road, Yangpu District, 
510000 SHANGHAI CITY, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Precious metals; jewelry; silver jewelry; jewelry boxes; 

rings [jewelry]; wristwatches; jewellery charms; 
earrings; necklaces [jewelry]. 

  Klasse 18   Leather, unworked or semi-worked; pocket wallets; 
umbrellas; imitation leather; briefcases; walking sticks; 
fur; bags for sports; handbags; leather straps. 

  Klasse 25   Clothing; hats; leather belts [clothing]; layettes 
[clothing]; hosiery; waterproof clothing; masquerade 
costumes; gloves [clothing]; shoes; neckties. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482318 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910711 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.24, FR, 4518411 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEINT IDOLE ULTRA EXTREME 
WEAR POWDER 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Make-up. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482345 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201910712 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.22, IT, 

302019000020461 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 P&M APPLAUDART SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, Via Galvani 38, 01100 VITERBO (VT), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Applications for smartphones and mobile telephones; 

downloadable applications for mobile phones; 
computer software applications, downloadable; 
computer software; social software; software for social 
networking; reputation management software; 
application software for social networking services via 
Internet; computer software platforms for social 
networking services; application software; computer 
software platforms; computer software for business 
purposes; business management software; data 
processing programs; computer software for application 
and database integration; computer software for 
database management; software for online messaging; 
computer software downloaded from the Internet; 
computer software for creating searchable databases 
of information and data; computer database servers; 
data communications software; computer software to 
enable the searching of data; computer software for 
controlling and managing access server applications; 
computer programs for accessing and using the 
Internet; computer programs for network management; 
computer programmes for use in telecommunications; 
games software; education software; computer 
telephony software; interactive multimedia computer 
programs; databases (electronic); electronic bulletin 
boards; computer networks; computer hardware; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable music files; smartwatches; electronic 
publications, downloadable; downloadable publications; 
electronic publications recorded on computer media; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; audio 

recordings; audio visual recordings; video recordings; 
compact disc players; information technology and 
audiovisual equipment; optical discs; pre-recorded 
videos; blank magnetic data carriers; sound recording 
discs; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; audio- and video-
receivers; data storage devices; talking books; compact 
disc cases; DVD cases; bags adapted for laptops; cell 
phone covers; cell phone straps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482353 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910713 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hoffrogge GmbH, Am Spascher See 2, 27793 
WILDESHAUSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, recorded; compact discs (video, 

rom, audio); computers; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices including 
computer screens; computer programs, downloadable; 
computer software, downloadable; computer 
keyboards; data-processing apparatus; digital versatile 
discs. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; computerised file 
management; on line advertising on a computer 
network; organisational project management in the field 
of electronic data processing; electronic data 
processing consultancy. 

  Klasse 42   Computer software (updating of -); technical 
consultancy relating to the use of computer hardware; 
consultancy relating to the design, development and 
rental of computer hardware; computer software 
consultancy; computer programming consultancy; 
software design services; computer programming; 
design and development of computer hardware and 
software; computer programming; installation and 
maintenance of software; installation of computer 
programs; configuring computer networks by means of 
software; conversion of computer programs and data 
(other than physical alteration); duplication of computer 
programs; computer project management in the field of 
electronic data processing; rental of computer software; 
restoration of computer data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482361 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910714 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RC Williams Co, LLC, 9214 W. 58th Street, KS 66203 
MERRIAM, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Trolleys. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482375 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910715 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STUDIOSWISS Innovationen GmbH, Neumarkt 2 
St.Leonhard-Strasse 39, 9000 ST. GALLEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Mobile phones and parts and accessories thereof; 

accumulators (batteries); headphones, earphones; 
hand-held monopods; cases for mobile phones; 
holders, stands and mounting devices for use with 
electronic equipment; computers, tablet computers; 
portable digital electronic devices; Bluetooth or GPS 
locators; smartwatches and personal electronic 
devices; cameras; portable speakers; USB sticks; 
batteries; external battery chargers; battery chargers; 
battery chargers; rechargeable batteries for use with 
electronic equipment; battery housings; chargers, 
connectors and cables for use with electronic 
equipment; adapters and converters; portable chargers; 
power chargers and power management devices for 
mobile electronic equipment; computer carrier bags, 
laptop bags, computer bags; all aforementioned 
products of Swiss origin. 

  Klasse 16   Passport cases; all aforementioned goods of Swiss 
origin. 

  Klasse 18   Carrier bags, luggage, backpacks, briefcases, purses; 
shoulder bags, wallets, luggage tags, handbags, travel 
bags, toilet bags, sports bags, suitcases, all the above-
mentioned goods of Swiss origin. 

  Klasse 42   Development and design of the following goods, 
namely computer carrier bags, laptop bags, computer 
bags, carrying cases, luggage, backpacks, briefcases, 
purses, shoulder bags, wallets, luggage tags, passport 
covers, handbags, travel bags, toilet bags, suitcases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482377 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910716 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Chen Haihui, No. 9 Section C, Zhengjiacun, Zeguo 
Town, Wenling City, ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry charms; necklaces; jewelry; clocks; 

wristwatches; straps for wristwatches; watch chains; 
watch cases [parts of watches]; presentation boxes for 
watches; watch pocket (cover). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482390 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910717 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Schleese GmbH, Eupener Straße 150, 50933 KÖLN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Animal harnesses; saddle trees; fastenings for 

saddles; saddlery; saddlery of leather; saddlery, whips 
and animal apparel; riding saddles; articles of clothing 
for horses; horse blankets; spats and knee bandages 
for horses; equine leg wraps; saddlecloths for horses; 
clothing and apparel for animals; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, and 
walking sticks; saddlery, in particular saddles, riding 
saddle, riding saddles, English saddles, saddle parts, 
saddle components, saddle casings, saddle pads and 
saddle blankets; saddle trees; harnesses; riding crops; 
bridles, cavessons; halters for horses, ropes for horses, 
tethers for horses; saddle blankets, sweat rugs, horse 
blankets; leg guards and spats for horses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482395 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201910718 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LULI GROUP CO., LTD., RESIDENT GOVERNMENT 
OF HOU ZHEN, SHOUGUANG CITY, 250014 
SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Veneer wood; wood, semi-worked; lumber; mouldable 

wood. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482433 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201910721 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.10, EM, 018093501 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 POLICHEM S.A., 50, val Fleuri, 1526 
LUSSEMBURGO, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicinal toiletry preparations and cosmetic 

products; nail care preparations; nail creams; nail 
strengthening lotions. 

  Klasse 5   Pharmaceutical products and preparations for medical 
use; hygiene and sanitary products for medical use; 
materials for dressings; medicinal preparations for nail 
care; preparations for nail fungus treatment; antifungal 
dermatological preparations for use on nails; 
preparations for disinfecting nails. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482454 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910722 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a design of shield shape with a 
stylized symbol "@" above it. 

(730) Innehaver: 
 Beijing Syswin Internet Investment Co., Ltd., No. 20, 

Unit 301, Building 316, Nanhu Middle Garden, 
CHAOYANG DISTRICT BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for ensuring the security of electronic mail; 

computer software applications, downloadable; 
computer programs [downloadable software]; data 
processing apparatus; electronic publications, 
downloadable; computer game software; satellite 
navigational apparatus; audiovisual teaching 
apparatus. 

  Klasse 35   Direct mail advertising services; publicity; marketing in 
the framework of software publishing; systemization of 
information into computer databases; providing 
business information via a web site; provision of an on-
line marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; information services relating to business 
matters; organization of exhibitions and trade fairs for 
commercial or advertising purposes. 

  Klasse 38   Providing on-line chat rooms for social networking; 
providing chat lines utilising the internet; providing 
internet chatrooms; broadcasting of programmes via 
the internet; providing telecommunications connections 
to a global computer network; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
electronic transmission of secure e-mail; data 
communication by electronic mail. 

  Klasse 42   Research and development of new products for 
others; design and development of multimedia 
products; information technology [IT] consultancy; 
providing information on computer technology and 
programming via a web site; cloud computing; 
maintenance of computer software; design and 
development of computer software; outsource service 
providers in the field of information technology; 
providing user authentication services using biometric 
hardware and software technology for e-commerce 
transactions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482458 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201910723 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, ES, 4020088 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZAHONERO VIRGILI, S.L., Pol. Ind. Campo Alto, 
Avda. de Benelux, 91, 03600 ELDA (ALICANTE), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Cushioning for rubber packing for transport 

containers; sound insulation for buildings; insulating 
foam for use in building and construction; insulation in 
the form of floor coverings; insulation for air 
conditioning; insulation for aircraft; insulation for 
soundproofing; insulation with sealing properties for 
thermal protection; acoustic insulators; thermally 
conductive insulators; quilted and padded articles for 
insulation; quilted and padded articles for insulation; 
quilted and padded articles for insulation; acoustic tiles 
for insulation; insulating waterproofing tiles; insulation 
strips; absorption barriers; sound protection barriers; 
rubber; pre-molded insulation components; foam 
rubber; packaging foam in the form of sheets; 
polyurethane foam in the form of blocks for insulating; 
polyurethane foam [semi-worked]; polyurethane foam 
for insulation purposes; polyamide foams; fibers for 
insulation purposes; insulating felt; raw or semi-
processed gum; extruded polystyrene pellets; 
waterproof packings; guttapercha; thermal cotton 
waddings used as noise damping material; synthetic 
microporous sheets for use in manufacturing 
processes; synthetic microporous sheets for use in 
manufacturing processes; synthetic microporous 
sheets for use in manufacturing processes; acoustic 
plates; rigid foam polyvinyl chloride plates for 
manufacturing use; polyethylene plates for insulation; 
mineral wool; insulating rock wool; latex; thermal 
insulation material; soundproofing materials; packaging 
materials; sealing materials; insulating fillers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482482 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910725 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bio-Thera Solutions, Ltd., Floor 5, Building A6, Science 
Enterprise Accelerator, 11 Kaiyuan Avenue, High-tech 
Industrial Development Zone Science City, 
GUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; chemico-

pharmaceutical preparations; drugs for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 
chemical preparations for pharmaceutical purposes; 
medicines for human purposes; chemical preparations 
for medical purposes; injectable preparations; crude 
drug; biochemicial drug. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482498 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201910726 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.22, DE, 30 2018 106 

933 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WEGMANN automotive GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 
6, 97209 VEITSHÖCHHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Shipping storage racks [buildings] of metal; packaging 

containers of metal; dispensers of metal; welding and 
soldering material; tube suspensions of metal; signs 
and information and advertising boards of metal; nuts, 
bolts and fastening materials of metal; metal collecting 
cans; metal containers for the transport and storage of 
goods; metal containers for storage purposes; pipes, 
tubes and hoses as well as accessories therefor, 
including valves, of metal; ladders and scaffolds of 
metal; storage racks of metal for pallets; iron and metal 
goods; pressure gas cylinders of metal; containers as 
well as transport and packaging articles of metal; fuel 
canisters of metal; containers of metal; metal reels for 
storing cables [not mechanical]; work scaffold of metal; 
waste containers of metal. 

  Klasse 20   Tool chests [furniture]; tool cabinets [empty]; tool 
racks for wall mounting, not of metal; toolboxes, not of 
metal [empty]; toolboxes, not of metal; closets; wall 
shelves; lockable boxes, not of metal; lockable boxes 
[furniture]; convertible storage racks [furniture], not of 
metal; convertible storage racks [furniture], of metal; 
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portable plastic boxes [container]; tons and barrels, not 
of metal; tables; stacking boxes made of plastic; 
stackable storage boxes made of plastic; lockers; 
safety cabinets; drawers; vice benches [furniture]; vice 
benches, not of metal; cabinets for storage of materials; 
cabinets for storing objects; cabinets of metal; cabinets; 
key cabinets; shelves for the exhibition of goods at 
fairs; shelf elements; shelving units; shelves for 
exhibition purposes; metal shelves [furniture]; shelves 
[furniture]; non-metallic storage racks [furniture]; 
furniture and furniture fittings, not of metal; metal 
cabinets [furniture]; metal racks; ladders and mobile 
stairs, not of metal; storage containers [furniture]; 
storage tanks, not of metal or masonry; storage 
cabinets [furniture]; storage shelves; storage furniture 
on pedestals; storage racks for cabinet conversions; 
storage containers for tools, not of metal [empty]; 
loading pallets, not of metal; shop furniture; plastic 
tubs; plastic rollers; plastic shelves for tools; plastic 
inserts for tool boxes; plastic inserts for use as 
container liners; plastic busts; plastic boxes [large] for 
industrial purposes; plastic containers [except garbage 
cans]; combined containers [not of metal and not for 
household or kitchen]; boxes and pallets, not of metal; 
boxes, not of metal; crates and boxes, not of metal; 
caskets; cash desks; wooden boxes; height-adjustable 
seats; workbenches; holders for shelves, not of metal; 
frames; plastic containers for packaging; foldable trade 
fair stands [goods displays]; display stands and 
signboards, not of metal; containers, not of metal; 
containers and closures and holders therefor, not of 
metal; fair stands [display stands]; display shelves; 
exhibition furniture; plastic storage boxes; storage 
boxes, not of metal; storage cases, not of metal; work 
tables; work surfaces; work benches; shelves sold as 
kits; file cabinets; storage plates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482511 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201910727 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.23, BX, 1394511 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Payvision B.V., Molenpad 2, 1016GM AMSTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Electronic payments (payments by electronic 

communication networks such as internet and other 
(tele)communication networks); financial services, 
namely, electronic funds transfer; clearing and 
reconciling financial transactions; providing a wide 
variety of payment and financial services, namely, 
credit card services, issuing credit cards and lines of 
credit, processing and transmission of bills and 
payments thereof, bill payment services with 
guaranteed payment delivery, and brokerage of money 
market funds, all conducted via a global 
communications network; credit card and debit card 
transaction processing services; reimbursement of 

funds for disputed items in the field of electronic 
payment purchases; providing purchase protection 
insurance services for goods and services purchased 
by others via a global computer network and wireless 
networks; credit services, namely, providing revolving 
credit account services; bill payment services; providing 
electronic mobile payment services for others; credit 
card and payment processing services; electronic 
foreign exchange payment processing; payment 
processing services, namely, providing virtual currency 
transaction processing services for others; handling 
financial transactions processing, clearing and 
reconciling financial and credit card transactions via a 
global computer network; secure multi currency 
banking services, financial risk management, research 
and information in relation to financial affairs via 
computer networks, telecommunications networks or 
interactive communication media, including providing 
financial information relating to payments in global 
markets such as mobile commerce and contactless 
commercial transactions, processing of transactions 
made with credit cards, debit cards, store cards, bank 
cards, credit cards, other cards and microchips 
containing details of bank accounts and payments; 
management, providing information and control of 
electronic funds transfer and payment services. 

  Klasse 38   Providing access to computer, electronic and online 
databases; telecommunications services, namely 
electronic transmission of data, messages and 
information; providing online forums for communication 
on topics of general interest; telecommunications, 
transmission of electronic means of payment, including 
electronic payment forms by electronic and 
telecommunications means; providing online 
communications links which transfer web site user to 
other local and global web pages; facilitating access to 
third party web sites via a universal login; providing 
online chat rooms and electronic bulletin boards; audio, 
text and video broadcasting services over computer or 
other communication networks namely, uploading, 
posting, displaying, tagging, and electronically 
transmitting data, information, audio and video images; 
providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal 
identify data with and among multiple websites; 
providing access to computer databases in the fields of 
social networking, social introduction and dating; 
providing an online forum for the buying and selling of 
products and materials and exchanging of sourcing 
data via a computerized network; electronic 
transmission of bill payment data for users of computer 
and communication networks. 

  Klasse 42   Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for processing electronic payments; providing 
temporary use of on- line non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer 
networks; platform as a service (PaaS); development 
and updating of software of electronic systems for 
capturing and transferring data for the electronic 
transfer of funds; design and development of software 
and systems for controlling financial data management 
operations and for electronic transfer of funds; 
development of electronic devices and money 
management system software, in particular for banks, 
other financial and credit institutions and cash-transport 
enterprises as well as for their customers, for 
managing, processing, reconciling, monitoring and 
optimizing money transfers, including authorization and 
processing of payments made electronically and/or with 
credit cards, debit cards, store cards, bank cards, other 
cards and microchips containing details of bank 
accounts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482512 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201910728 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.20, EM, 017987457 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HANSGROHE SE, Auestrasse 5-9, 77761 
SCHILTACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic databases, also recorded; downloadable 

digital music; electronic publications, downloadable; 
downloadable electronic brochures; downloadable 
electronic product information; audio and image 
recordings; application software, in particular for mobile 
devices (mobile apps); software downloadable from the 
internet; software (recorded); firmware; data carriers, 
also including data recorded thereon; computer 
hardware; loudspeakers; measuring, detecting and 
monitoring instruments; checking (supervision) 
apparatus and instruments; electronic controllers; 
electronic voice controllers; programmable controllers; 
sensors and detectors; control elements, control 
panels; all of the aforesaid goods in particular in 
connection with sanitary goods, in particular for bath 
and kitchen. 

  Klasse 11   Water supply equipment and sanitary installations; 
mixing valves being part of sanitary installations; water 
supply and water outlet fittings with manual and 
automatic controls; taps for washstands, for bidets and 
for sink units, taps for tubs and for showers; showers, 
shower bars, shower holders, overhead showers, 
lateral-jet showers, hand showers, shower hoses; 
shower sets consisting of hand shower, shower bar and 
shower hose; shower combinations consisting of 
overhead shower and/or hand shower, shower bar, 
shower hose and mixer tap; shower systems; shower 
systems having equipment for providing, selecting and 
controlling water jets, water flow and water 
temperature, and, optionally, lighting, acoustic signals, 
music, and scents; shower cubicles; bath installations; 
inflow and outflow fittings, and drainage and overflow 
fittings for sanitary basins, for washstands, for sink 
units, for bidets, for bathtubs and for shower trays; 
lighting apparatus; regulating apparatus for water 
supply apparatus and sanitary purposes; control 
apparatus for water supply apparatus and sanitary 
purposes; sanitary tubs and sanitary basins, bathtubs, 
shower tubs, whirlpool tubs, urinals, bidets; sinks and 
fitted sinks; sink units; installation and fastening parts 
for sanitary installations, not of metal; water sockets for 
sanitary installations; equipment, in particular spraying 
equipment for discharging fragrances, essential oils, 
cosmetics in a shower system; parts and fittings for the 
aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482537 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910731 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.07, EM, 018078630 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Stoff & Stil A/S, Birk Centerpark 82, 7400 HERNING, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Yarns and threads. 
  Klasse 26   Knitting needles; cases adapted to hold knitting 

needles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482538 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910732 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.07, EM, 018078629 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Stoff & Stil A/S, Birk Centerpark 82, 7400 HERNING, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Yarns and threads. 
  Klasse 26   Knitting needles; cases adapted to hold knitting 

needles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482549 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201910733 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED, RMS. 1307, Poly World Trade Center, Phase 
2, No 1000 Xingang Dong Road, Haizhu District, 
GUANGZHOU CITY, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Portable media players; virtual reality headsets; 

covers for smartphones; camcorders; smartwatches 
[data processing]; wearable activity trackers; computer 
peripheral devices; protective films adapted for mobile 
phone screens; cell phone straps; cabinets for 
loudspeakers; earphones; selfie sticks [hand-held 
monopods]; couplers [data processing equipment]; 
audio- and video-receivers; microphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482569 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910735 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.18, CN, 36034244 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., 
Ltd., No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town, 
DONGGUAN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer peripheral devices; computer 

software, recorded; notebook computers; electronic 
publications, downloadable; computer programs, 
downloadable; computer game software, recorded; 
computer game software, downloadable; USB flash 
drives; tablet computers; smartglasses; smartwatches; 
interactive touch screen terminals; humanoid robots 
with artificial intelligence; smart rings; smartphone 
software applications, downloadable; personal digital 
assistants [PDAs]; computer software platforms, 
recorded or downloadable; wearable computers; virtual 
reality game software; LCD monitors; computer game 
software downloadable from a global computer 
network; light emitting diode displays; USB card 
readers; pedometers; apparatus to check franking; 
counterfeit coin detectors; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; face 
recognition devices; punched card machines for offices; 
bathroom scales; rules [measuring instruments]; signs, 

luminous; transmitters of electronic signals; 
intercommunication apparatus; telephone apparatus; 
global positioning system [GPS] apparatus; 
smartphones; mobile telephones; cell phones; network 
communication equipment; wearable activity trackers; 
cases for smartphones; protective films adapted for 
smartphones; telecommunication apparatus in the form 
of jewellery; selfie sticks for use with smartphones; 
stands adapted for mobile phones; GPS navigation 
device; electronic devices used to locate lost articles 
employing the global positioning system or cellular 
communication networks; in-car telephone handset 
cradles; sound transmitting apparatus; portable media 
players; electronic book readers; earphones; virtual 
reality headsets; wearable video display monitors; HD 
(High Definition) televisions; DMB (Digital Multimedia 
Broadcasting) televisions; selfie sticks [hand-held 
monopods]; selfie lenses; measuring apparatus; 
audiovisual teaching apparatus; wires, electric; USB 
cables; semi-conductors; electronic chips; electric 
plugs; video screens; remote control apparatus; optical 
fibres [light conducting filaments]; heat regulating 
apparatus; lightning conductors; electrolysers; fire 
extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; protection devices for personal use against 
accidents; theft prevention installations, electric; 
eyeglasses; batteries, electric; rechargeable batteries; 
wireless chargers; USB chargers; chargers for 
electronic cigarettes; animated cartoons; portable 
remote car arrester; optical apparatus and instruments; 
gesture recognition software; biometric retinal 
scanners; ear pads for headphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482575 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910738 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 REALME CHONGQING MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD., NO.2 
BUILDING, NO.24 NICHANG BOULEVARD, HUIXING 
BLOCK, YUBEI DISTRICT, CHONGQING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather, unworked or semi-worked; rucksacks; 

travelling trunks; shopping bags; bags; trimmings of 
leather for furniture; leather laces; umbrellas; walking 
sticks; clothing for pets. 

  Klasse 25   Clothing; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
scarfs; girdles; religious costumes; shower caps; sleep 
masks; hairdressing capes; sashes for wear; wedding 
dresses. 
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  Klasse 37   Construction information; construction; mining 
extraction; maintenance and repair of buildings; heating 
equipment installation and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
interference suppression in electrical apparatus; 
installation and repair of medical equipments; vehicle 
cleaning; photographic apparatus repair; clock and 
watch repair; safe maintenance and repair; 
rustproofing; retreading of tires; furniture maintenance; 
dry cleaning; disinfecting; elevator installation and 
repair; burglar alarm installation and repair; shoe repair; 
telephone installation and repair; knife sharpening; 
pump repair; umbrella repair; artificial snow-making 
services; restoration of works of art; restoration of 
musical instruments; swimming-pool maintenance; 
rental of drainage pumps; rental of dishwashing 
machines; hand tools repair; jewelry repair; installation 
and repair of recreational and sports equipment; repair 
of luggages; storage tank cleaning; septic tank 
cleaning; book repair and restoration; repair of 
binoculars; repair of toys or dolls; repair of game 
machines and game devices; repair and maintenance 
of smartphones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482594 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201910744 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.21, EM, 018012931 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Urbanista AB, Mäster Samuelsgatan 10, 11144 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Headphones; ear-buds for headphones; bags and 

sleeves adapted for laptops; mobile phone accessories; 
cases for mobile phones; hands free devices for mobile 
phones. 

  Klasse 35   Retail services and marketing in relation to 
headphones; retail services and marketing in relation to 
ear-buds for headphones; retail services and marketing 
in relation to mobile phone accessories; retail services 
and marketing in relation to cases for mobile phones; 
retail services and marketing in relation to hands free 
devices for mobile phones. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482599 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201910745 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.17, CH, 727719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph 
Chevrolet 6a, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry; jewelry products, precious stones; 

timepieces, namely watches, wristwatches, 
components for parts of timepieces and accessories for 
parts of timepieces not included in other classes; 
movements for timepieces; components for parts of 
movements for clocks and watches not included in 
other classes; alarm clocks, clocks and other 
chronometric instruments, chronometers, 
chronographs, apparatus for timing sports events, 
apparatus and instruments for measuring and marking 
time not included in other classes; bracelets, chains, 
springs, dials or watch glasses, watch winders, boxes, 
cases and presentation boxes for watches, watch horns 
and heads as parts of watches; precious metals and 
their alloys; jewelry cases [caskets]; boxes of precious 
metal; key rings [trinkets or fobs]; cuff links; bracelets; 
rings; medals; leather boxes for watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482600 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201910746 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Duck Creek Technologies Limited, 35 Great St Helen's, 
EC3A6AP LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software for use in developing and managing 

insurance products related to insurance-related 
underwriting, rating, quote management, proposals, 
applications, brokerage, enrollment and policy services 
in the fields of commercial, auto, homeowners, fire, 
specialty, life, health, property, casualty, accident and 
annuity insurance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482606 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201910748 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.19, CH, 732196 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hexagon AB, Lilla Bantorget 15, P.O. Box 3692, 10359 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable software related to the public sector, 

namely software comprising control, monitoring and 
communication functions and enabling the 
management of recordings and the performance of 
analyses. 

  Klasse 42   Provision of non-downloadable software online related 
to the public sector, namely provision of non-
downloadable software online comprising control, 
monitoring and communication functions and enabling 
the management of recordings and the performance of 
analyses. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482609 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910749 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.12, US, 88113552 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word PYXUS with an inverted 
V over the word and covering the letters YXU inside a 
square border. 

(730) Innehaver: 
 Pyxus International, Inc, 8001 Aerial Center Parkway, 

NC27560-8147 MORRISVILLE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 30   Food bars and snack foods containing legally 
produced industrial hemp. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages, namely, flavored water, soft 
drinks, sports drinks and energy drinks; all the 
foregoing containing legally produced industrial hemp. 

  Klasse 34   Electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for 
use in electronic cigarettes and vaping devices 
comprised of propylene glycol, vegetable glycerin, 
nicotine, natural and artificial flavorings; smokers 
articles, namely, cartridges containing e-liquids 
comprised of propylene glycol, vegetable glycerin, 
nicotine, natural and artificial flavorings used to refill 
electronic cigarette cartridges and vaping devices; 
cartomizers, namely, cartridges containing e-liquids 
comprised of propylene glycol, vegetable glycerin, 
nicotine, natural and artificial flavorings for electronic 
cigarettes; pods in the nature of cartridges containing 
e-liquids comprised of propylene glycol, vegetable 
glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings for 
electronic cigarettes. 

  Klasse 35   Retail and on-line store services also accessible by 
telephone, facsimile and mail order featuring electronic 
cigarettes and hardware and accessories associated 
therewith, namely, electronic cigarette and vaping 
liquids (e-liquids) for use in electronic cigarettes and 
vaping devices, articles containing e-liquids used to 
refill electronic cigarette cartridges and vaping devices, 
and cartomizers, namely, cartridges containing e-
liquids for electronic cigarettes, and also featuring pods 
containing e-liquids for electronic cigarettes; sale of 
legally produced industrial hemp; sale of products 
derived from legally produced industrial hemp; on-line 
sale of legally produced industrial hemp; on-line sale of 
products derived from legally produced industrial hemp; 
developing advertising and marketing strategies and 
concepts for others, brand development, and business 
consulting in the field of legally produced industrial 
hemp; operation of a dispensary for products of legally 
produced industrial hemp. 

  Klasse 40   Processing of legally produced industrial hemp for 
others; processing of products from legally produced 
industrial hemp featuring cannabidiol, namely, 
chewable candies, capsules, tinctures, topical creams, 
and vape oils; production, processing of legally 

produced industrial hemp. 
  Klasse 42   Research in the field of legally produced industrial 

hemp; product development in the field of legally 
produced industrial hemp. 

  Klasse 44   Cultivation, breeding of legally produced industrial 
hemp. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482635 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201910754 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.23, EM, 017989923 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The New ApS, Løversysselvej 3 C, 7100 VEJLE, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitation leather, pelts, skins and hides, 

luggage, handbags, travel bags, bags, purses, wallets 
and other carriers. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail, wholesale and online shopping services in 

relation to leather and imitation leather, pelts, skins and 
hides, luggage, handbags, travel bags, bags, purses, 
wallets and other carriers, clothing, footwear, headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482640 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910755 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sandvik Machining Solutions AB, Sandviken, 81181 
SANDVIKEN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer software for the purpose of 

assisting in the design, engineering and manufacture of 
goods for industrial purposes; wireless routers, usb 
dongles being wireless network adaptors, wireless 
network adaptors, all for use in connection with the 
same purposes. 

  Klasse 42   Providing temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a cloud 
computing network for the purpose of assisting in the 
design, engineering and manufacture of goods for 
industrial purposes. 

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

123 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482655 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910757 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.14, EM, 018000531 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ALESSANDRO SQUARZI S.R.L., Viale Manzoni 10/a, 
47122 FORLI' (FC), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Luggage and carrying bags; trunks; suitcases; bags 

for sport; shoe bags; handbags; shoulder bags; school 
bags; belt bags; wallets; billfolds; credit-card cases of 
leather; change purses; key cases of leather or 
imitation leather; briefcases; garment bags for travel; 
backpacks; net bags for shopping; bags for campers; 
leather, unworked or semi-worked; hat boxes of 
leather; animal skins, hides; imitation leather; curried 
skins; skins of chamois, other than for cleaning 
purposes; collars for pets; leads; muzzles; clothing for 
pets; whips; saddlery; umbrellas and parasols; walking 
sticks. 

  Klasse 25   Articles of clothing for men, women and children; 
shoes; headgear; clothing of imitations of leather; 
leather clothing; fur clothing; sportswear; coats; 
raincoats; jackets; trousers; skirts; dresses; suits; shirts;
blouses; t-shirts; sweaters; underwear; pajamas; 
swimwear; beachwear; socks; stockings; leg warmers; 
gloves [clothing]; ties; dress handkerchiefs; scarves; 
foulards [clothing articles]; hats; caps; ear muffs; boots; 
sandals; slippers; belts [clothing]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482657 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910758 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.10, FR, 4481632 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHRONOLIFE, 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 
75012 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic cards and sensors for recording, 

transmission, reproduction and processing of 
physiological data and signals; recording media for 
these data and signals; apparatus and equipment for 
the processing of physiological data and signals; 
computer programs; software recorded on magnetic 
media or downloaded from a remote computer network; 
software for monitoring physiological signals; software 
for the analysis, memorization and tracking of 
physiological data and signals, including diagnostic, 
monitoring and warning tools; electric devices and 
electronics for capturing and transmitting physiological 
data and signals; electric devices and electronics, such 
as electroconductive clothing, incorporating 
electrotextile sensors for capturing physiological data 
and signals. 

  Klasse 10   Devices for the control, diagnosis, monitoring and 
warning of heart, respiratory, neurological and 
physiological monitoring disorders; devices for 
monitoring vital signs and physiological signals in the 
form of sensors that analyze and transmit information 
on physiological signs, namely, concerning blood 
pressure, blood sugar, blood properties, lung function, 
respiratory events, heart rate and pulse rate by cable or 
wirelessly through mobile unit relays and computers. 

  Klasse 25   Clothing and underwear. 
  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 

research and design services relating thereto for 
control, diagnosis, warning and monitoring of 
physiological vital signs and signals disturbances; 
scientific, biological and technical data analysis of 
physiological vital signs and signals; research, design 
and development services for devices, computer 
equipment and software related to capture, tracking 
and transmission of physiological signals; research, 
design and development of software for monitoring 
physiological signals; research, design and 
development services for electroconductive textiles for 
capturing, tracking and transmission of physiological 
signals. 

  Klasse 44   Medical services, medical diagnostic services via 
electronic and telematic means relating to capturing, 
tracking and transmission of physiological signals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482700 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910766 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHESTER'S BROTHERS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 RENAISSANCE TRADE HOUSE Limited Liability 
Company, Doninskoe shosse 4 km, administrativnyj 
korpus, etazh 2, pom. 1, Ramenskij rajon, g. 
Ramenskoe, 140103 MOSKOVSKAYA OBLAST, 
Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482702 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910767 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.24, EM, 017972073 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nolato Cerbo AB, Verkmästarevägen 1-3, 46137 
TROLLHÄTTAN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Tubs and receptacles (not of metal) for storage and 

transport, other than for household and kitchen; 
packaging containers not of metal; packaging 
containers of plastic; packaging containers principally 
of plastic; plastic components for packaging containers; 
closures, not of metal, for containers; non-metallic 
container closures; containers and container closures 
of plastic; caps, fittings and closing devices (not of 
metal) for bottles, packaging boxes and containers; 
boxes of plastic material; jars of plastic material, not for 
household purposes; casks of plastic material; squeeze 
tubes of plastic material; capsules and other container 
closures not of metal; non-metallic cover guards for 
socket ends and screw threads; closures (not of metal) 
for containers (packing). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482705 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910768 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 TIANFENG 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 TIANFENG 

(730) Innehaver: 
 ZHEJIANG ZHANGHUA HEALTH & BEAUTY HAIR 

INDUSTRY CO.,LTD., NO 16 LONGPU ROAD, 
DONGCHENG DEVELOPMENT ZONE, HUANGYAN 
DISTRICT, TAIZHOU CITY ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair dyes; hair conditioners; hair treatment cream; 

hair waving preparations; shampoos; hair creams; hair 
mousse; cosmetics; hand soap; perfumes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482726 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910769 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Xiong. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Xiong. 

(730) Innehaver: 
 SHISHI FLYING WHEEL THREAD CO., LTD., No. 8 

Wubao Industrial Area, Hongshan Town, Shishi, 
QUANZHOU FUJIAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Yarn; cotton thread and yarn; worsted; darning thread 

and yarn; thread; nylon thread for textile use; spun 
wool; chenille yarn; silk thread and yarn; sewing thread 
and yarn. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482737 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910770 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RENAISSANCE TRADE HOUSE Limited Liability 
Company, Doninskoe shosse 4 km, administrativnyj 
korpus, etazh 2, pom. 1, Ramenskij rajon, g. 
Ramenskoe, 140103 MOSKOVSKAYA OBLAST, 
Russland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482769 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910773 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.25, CH, 08543/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENZIOR 
(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: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482802 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910775 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.25, CH, 08544/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations excluding 
pharmaceutical preparations in the field of 
cardiovascular, cardiac, vascular and hematological 
diseases and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482820 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910777 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.25, CH, 08532/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEMYCEL 
(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: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482828 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201910779 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

JLP Jean-Luc PASQUET 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SARL DOMAINE PASQUET, 27 Lieu-Dit Chez 
Ferchaud Eraville, 16120 BELLEVIGNE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Grape juice; carbonated grape juice; flavored grape 

juice. 
  Klasse 33   Cognac; Pineau des Charentes; liqueurs; alcoholic 

beverages as aperitifs; digestive alcoholic beverages; 
cocktails; table wine; vin de pays (protected local or 
regional wine). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482831 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910780 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.25, CH, 08545/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOVABEY 
(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: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482854 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201910784 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.22, IT, 

302019000020459 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 P&M APPLAUDART SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, Via Galvani 38, 01100 VITERBO (VT), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Applications for smartphones and mobile telephones; 

downloadable applications for mobile phones; 
computer software applications, downloadable; 
computer software; social software; software for social 
networking; reputation management software; 
application software for social networking services via 
Internet; computer software platforms for social 
networking services; application software; computer 
software platforms; computer software for business 
purposes; business management software; data 
processing programs; computer software for application 
and database integration; computer software for 
database management; software for online messaging; 
computer software downloaded from the Internet; 

computer software for creating searchable databases 
of information and data; computer database servers; 
data communications software; computer software to 
enable the searching of data; computer software for 
controlling and managing access server applications; 
computer programs for accessing and using the 
Internet; computer programs for network management; 
computer programmes for use in telecommunications; 
games software; education software; computer 
telephony software; interactive multimedia computer 
programs; databases (electronic); electronic bulletin 
boards; computer networks; computer hardware; 
downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable music files; smartwatches; electronic 
publications, downloadable; downloadable publications; 
electronic publications recorded on computer media; 
magnetic data carriers, recording discs; compact discs, 
DVDs and other digital recording media; audio 
recordings; audio visual recordings; video recordings; 
compact disc players; information technology and 
audiovisual equipment; optical discs; pre-recorded 
videos; blank magnetic data carriers; sound recording 
discs; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; audio- and video-
receivers; data storage devices; talking books; compact 
disc cases; DVD cases; bags adapted for laptops; cell 
phone covers; cell phone straps. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482868 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910786 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.02, GB, 

UK00003396651 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nyetimber Limited, Nyetimber Vineyard, Gay Street, 
RH202HH WEST CHILTINGTON, WEST SUSSEX, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); wines; sparkling 
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wines; all of the aforesaid goods complying with 
specifications of the PDO English and all of the 
aforesaid goods being of English origin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482901 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201910789 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, Suwon-si, GYEONGGI-DO, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Light emitting diode (LED) displays; blank USB flash 

drives; blank flash memory cards; digital door locks; 
digital signage display panels; semiconductors; battery 
chargers; video projectors; solid state drives; audio 
speakers; audio equipment; sensors [measurement 
apparatus], other than for medical use; rechargeable 
electric batteries; cameras; computers; computer 
monitors; computer software; tablet computers; 
televisions; headphones; ear buds; portable computers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482907 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910790 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.28, EM, 018028336 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Xshore AB, Västerkroken 2B, 18134 LIDINGÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 12   Mopeds; motorcycles; electric motorcycles; electric 
bicycles; motor scooters; electrically operated scooters; 
boats; tarpaulins adapted [shaped] for use with boats; 
bicycles; fenders for water vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482923 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201910791 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen Wenda Intelligent Technology Co., Ltd., 
15B, Unit B, Bldg 12, Phase 3 Yinyuezhisheng Garden, 
No.1 Songyuan Rd., Buji Str,, Longgang Dist, 
SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs, downloadable; notebook 

computers; tablet computers; navigational instruments; 
electronic control apparatus for automobiles; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; electric 
wire harnesses for automobiles; car video recorders; 
diagnostic apparatus, not for medical purposes; 
automatic indicators of low pressure in vehicle tires; 
testing apparatus not for medical purposes; battery 
detector; endoscopy cameras for industrial purposes; 
gasoline gauges; speed indicators; monitoring 
apparatus, other than for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1482967 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201910792 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HOYADA DE LOS LOBOS, S.L.U., Camino de 
Carraovejas, s/n, 47300 PEÑAFIEL (VALLADOLID), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral waters and other non-alcoholic 

beverages; non-alcoholic beverages based on fruit 
juice; syrups and other non-alcoholic preparations for 
making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages except beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482982 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201910793 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.25, EM, 017961774 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated conditioning and care preparations for 

application to the hair, scalp, skin and nails; shampoos; 
hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; make-up; make-up preparations; lipsticks; 
nail varnishes; nail varnish removers; eyeliner; 
mascara; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and 
body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care 
preparations (non-medicated). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482984 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910794 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PRECISION PLANTING LLC, 23207 Townline Road, 
IL61568 TREMONT, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Outerwear, namely, hats, jackets, sweatshirts, gloves; 

clothing, namely, shirts, t-shirts, and caps. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482986 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201910795 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.11, EM, 018008493 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volvo Truck Corporation, c/o Volvo Group Business 
Services, ARHK 5, Avd DC34320, 40508 GÖTEBORG, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Trucks; engines, transmissions and gear boxes for 

trucks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483001 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201910797 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.29, CH, 727316 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph 
Chevrolet 6a, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry; jewelry products, precious stones; 

timepieces, namely watches, wristwatches, 
components for parts of timepieces and accessories for 
parts of timepieces not included in other classes; 
movements for timepieces; components of movements 
for timepieces not included in other classes; alarm 
clocks, clocks and other chronometric instruments, 
chronometers, chronographs; jewelry cases [caskets]; 
boxes of precious metal; leather boxes for watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

129 
 

(111) Int.reg.nr: 1483021 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201910799 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.11, CH, 726936 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph 
Chevrolet 6a, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Jewelry; jewelry products, precious stones; 

timepieces, namely watches, wristwatches, 
components for parts of timepieces and accessories for 
parts of timepieces not included in other classes; 
movements for timepieces; components of movements 
for timepieces not included in other classes; alarm 
clocks, clocks and other chronometric instruments, 
chronometers, chronographs; jewelry cases [caskets]; 
boxes of precious metal; leather boxes for watches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483073 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910808 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

563 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483074 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910809 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

577 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483075 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910810 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

557 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483076 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910811 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

561 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483077 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910812 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

559 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 
DARMSTADT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483090 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910813 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.21, DE, 30 2018 114 

553 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RAU, SCHNECK & HÜBNER Patentanwälte 
Rechtsanwälte PartGmbB, Königstrasse 2, 90402 
NÜRNBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Confectionery consisting of or containing fruit gum 

and/or aerated sugar and/or jelly and/or liquorice, all 
the aforesaid goods not for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483141 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201910818 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.06, DE, 30 2019 102 

874 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MK-dent GmbH, Marie-Curie-Strasse 2, 22941 
BARGTEHEIDE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Turbines, couplings, motors and engines for dental 

apparatus and instruments; turbines, couplings, motors 
and engines for dental technology apparatus and 
instruments. 

  Klasse 10   Dental apparatus and instruments; dental technology 
apparatus and instruments; lamps for dental apparatus 
and instruments; lamps for dental technology apparatus 
and instruments; parts for dental and dental technology 
apparatus and instruments, included this in class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483169 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910820 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, DE, 30 2018 030 

488 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ettaler Klosterbetriebe GmbH, Kaiser-Ludwig-Platz 1, 
82488 ETTAL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages; non 
alcoholic beer; beer-based mixed drinks; beer-based 
cocktails; shandy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483195 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910968 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.08, EM, 018006818 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fikret Hasan Dogan, Koblenzerstr. 1, 50968 KÖLN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Fish, seafood and molluscs; meat; dairy products and 

dairy substitutes; birds eggs and egg products; meat 
extracts; edible oils and fats; cheese; milk; processed 
fruits, fungi and vegetables (including nuts and pulses); 
mixed milk beverages (milk predominating); products 
produced primarily from milk for making mixed milk 
beverages; dried milk products for food. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

131 
 

(111) Int.reg.nr: 1483196 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201910969 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.08, BX, 1390115 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HUB BUB B.V., Saturnusstraat 60 Unit 82, 2516AH 
HAAG, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Sunglasses; cases for sunglasses. 
  Klasse 14   Alloys of precious metal; jewellery; precious stones; 

horological and chronometric instruments; jewellery 
being articles of precious metals; jewelery of precious 
or semi-precious metal, of precious stones or of 
imitations thereof, or covered therewith; bracelets 
[jewellery]; leather jewelry; brooches [jewellery]; chains 
[jewellery]; jewellery charms; pendants [jewellery]; cuff 
links; earrings; paste jewellery; rings [jewellery]; tie 
clips; tie pins; pendants; chronoscopes; key rings [split 
rings with trinket or decorative fob]; watch bands. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; leather purses; 
bags; briefcases [leather goods]; handbags; rucksacks; 
bags for sports; purses; card wallets [leatherware]; 
pocket wallets; briefcases; leather pouches; garment 
carriers; card cases [notecases]; leather straps; travel 
baggage; travelling bags; suitcases; key cases. 

  Klasse 25   Footwear; boots; half-boots; heels; sandals; mules; 
sports shoes; gym boots; casual footwear; lined shoes; 
dress shoes; leather shoes; soles for footwear; inner 
soles; tongues for shoes and boots; headgear; caps 
being headwear; headbands [clothing]; clothing; 
outerclothing; underwear; belts (being articles of 
clothing); toe socks; shawls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483211 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910971 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

La Fabrica Cycle Cafe 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Los Dos Molinillos Girona SL, C de la Llebre 3, 2a, 
17004 GIRONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Coffee shops; coffee shop services; bar services; café 

services; cafeteria services; consultancy services 
relating to food; corporate hospitality (provision of food 
and drink); cafés; cafeterias. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483225 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201910972 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.14, BX, 1385048 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Brouwerij 't IJ bv, Funenkade 7, 1018 AMSTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer and brewery beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483285 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910975 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BMDK Holding B.V., Rijssensestraat 2 b, 7642BX 
WIERDEN, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Plastic materials for packaging, including films, bags, 

shrink covers. 
  Klasse 17   Sealing, packing and insulating material, including 

films, waterproofing and wind proofing materials [so 
called 'lead replacements'] on roll, membranes, epdm 
strips, tapes, covers and shrink covers; bags of rubber 
for packaging; unprocessed rubber and semi-finished 
products made from rubber, including rubber caps [for 
industrial packaging containers], rubber straps and 
shock absorbing rubber buffers for packaging 
purposes; semi-processed plastic products. 

  Klasse 19   Building materials not of metal, including (protection) 
cardboard, films of plastic, membranes, plates, panels, 
coatings [building materials] and linings for building. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483302 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201910977 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.18, AU, 1963112 

2019.01.18, AU, 1983867 
2018.10.18, NZ, 1105367 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Corporate Travel Management Group Pty Ltd, PO Box 
12005, QLD 4002 BRISBANE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Agency services for arranging travel insurance. 
  Klasse 39   Advisory services relating to travel; booking agency 

services relating to travel; booking of seats for travel; 
booking of tickets for travel; computerised reservation 
services for travel; consultancy for travel; holiday travel 
reservation services; information services relating to 
travel; issuing of tickets for travel; itinerary travel advice 
services; organisation of travel; agency services for 
arranging travel; providing driving directions for travel 
purposes; provision of information relating to travel; 
provision of tourist travel information; provision of travel 
information; provision of travel services from customer 
loyalty and frequent buyer schemes; provision of travel 
services from frequent flyer schemes; reservation of 

seats for travel; reservation services for booking seats 
(travel); reservation services for travel; seat reservation 
services for travel; agents for arranging travel; services 
for the arranging of travel; services for the booking of 
travel; ticket booking services for travel; tourist travel 
reservation services; transport of travellers; travel 
advisory services; travel agency services for arranging 
travel; travel agency services for booking travel; travel 
arrangement; air travel services; travel booking and 
reservation services provided in relation to a customer 
loyalty or frequent buyer scheme; travel booking and 
reservation services provided in relation to a frequent 
flyer scheme; travel consultancy; travel information 
services; travel reservation; travel reservation services 
for airline frequent flyer programmes; travel ticket 
reservation services; travel tours and cruises; 
arrangement of travel; arranging of transportation for 
travel tours; arranging of travel; arranging of travel 
visas; booking agency services for travel. 

  Klasse 41   Arranging and conducting educational, entertainment, 
sporting or cultural events; organisation of ceremonial 
events, entertainment events, musical events, sporting 
events and cultural events; organising events being the 
provision of entertainment, sporting and cultural 
activities for charitable purposes; entertainment, 
cultural or sporting event booking or reservation 
services; ticket agency services for sports and 
entertainment events; master of ceremony services for 
parties and special events; education; training services; 
production of entertainment in the form of film, 
television, radio and video programs relating to travel; 
production of entertainment in the form of film, 
television, radio and video programs other than in 
relation to travel. 

  Klasse 43   Accommodation finding services for travellers; travel 
agency services for reserving hotel accommodation; 
arrangement of accommodation for travellers; booking 
of accommodation for travellers; reservation of 
accommodation for travellers; reservation of rooms for 
travellers; travel agencies for arranging 
accommodation; travel agency services for booking 
accommodation; travel agency services for making 
hotel reservations; travel agency services for reserving 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483329 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201910979 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.21, FI, T201852024 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kiilto Family Oy, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; biological 
preparations for use in industry and science; chemical 
substances, chemical materials and chemical 
preparations; chemical compositions for use in 
construction; adhesives for paperhanging; adhesives 
for waterproofing; adhesive materials with a base of 
epoxy resins for the building industry; adhesives for 
building; adhesive materials for tiles; rubber based 
cements [adhesives] for industrial use; adhesives for 
floor tiles; adhesives for wall coverings; chemicals for 
use in making adhesive substances; adhesives for the 
building industry; adhesives for use in science; sizes for 
finishing and priming; chemicals for use in glues [for 
industrial purposes]; ungluing agents [starch-liquifying 
chemicals]; silicones; sealing compounds for use in 
building [chemical]; detergents for use in manufacture 
and industry; detergents for use in a production 
process; detergents for cleaning use [part of 
manufacturing operations]; detergent chemicals; 
waterproofing membranes in liquid chemical form for 
use in construction; fireproofing preparations; chemical 
compositions for fire extinguishing and prevention; 
fireproofing agents; chemicals for use in fire 
extinguishing; flame proofing chemicals; fire prevention 
compositions; fire extinguishing compositions; flame 
retardants; fire protection compositions; hardening 
agents; chemical preparations for use in controlling 
fires; chemical substances for preserving foodstuffs; 
agents for removing wallpaper; wallpaper removing 
preparations; wallpaper pastes; resins in liquid form 
[unprocessed]. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacqueurs; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; 
coatings; wood coatings (paints); epoxy coatings; 
coating preparations having water repellant properties 
[paints or oils]; coating compositions having 
waterproofing properties [paints or oils]; preservatives; 
paint thickeners; thinners and thickeners for coatings, 
dyes and inks; thinners; fire resistant protective 
coatings in the form of paints; fireproof paints; flame-
proof paints; preparations for use as fire retardants 
[paints]; distempers (water-soluble); mordant dyes; 
natural resins for use in the manufacture of adhesives; 
turpentine [thinner for paints]; turpentine [white spirit] 
for use as a thinner in varnishes; wood oils. 

  Klasse 3   Non-medicated toiletry preparations; bleaching 

preparations and other laundry substances; cleaning, 
scouring and abrasive preparations; soaps; detergents; 
floor finishing and buffing agents; shampoos; emulsions 
for cosmetic purposes; fragrances; abrasives; scouring 
solutions; hair conditioners and treatments; hair sprays; 
hair gels; hair and body washes; hair conditioners; 
cosmetic preparations for skin care; skin care 
preparations; skin cleansers; skin creams; skin 
cleansing creams; skin cleansers [non-medicated]; 
pedicure preparations; hand emulsions; cleaning 
agents for hands; hand washes; hand cleansers; hand 
gels; hand soaps; hand creams; chemical laundry 
preparations; cosmetics for skin care; tissues 
impregnated with cosmetics; cosmetics; moisturizing 
emulsions; pre-moistened cosmetic wipes; moisturizing 
creams, emulsions and gels; moisturizing preparations 
[cosmetics]; bath preparations (not for medical 
purposes); lacquer-removing preparations; glass 
cleaning preparations; floor wax and polish; floor wax; 
paint stripping preparations; solvents for removing 
paints; paint removing compositions; wax for parquet 
floors; cold creams; washing preparations; washing 
creams; cleansing and polishing preparations; cleaning 
preparations; cleansing balms; cleansing emulsions for 
toiletry purposes; cleansing liquids; cleansing sprays; 
cleansing mousses; cleansing creams; laundry 
conditioners; laundry preparations; laundry liquids; 
laundry bleaches; grease-removing preparations; soap 
solutions; smoothing and starching preparations for 
laundry; wallpaper cleaning preparations; turpentine for 
degreasing; washing-up detergents; oven cleaning 
preparations; bleaching soda; bleaching salts; body 
cleaning and beauty care preparations; preparations for 
unblocking drain pipes; creams for cosmetic purposes; 
toilet cleaners; adhesive removers. 

  Klasse 5   Pharmaceutical, medical and veterinary preparations; 
health care preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; disinfectants; hygiene 
preparations for medical use; antiseptics; antiseptic 
washing preparations; sanitizing wipes; hand-sanitizing 
preparations; washes (disinfectant) [other than soaps]; 
sterilizing solutions; sanitizing preparations for hospital 
use; sterilizing preparations; air purifying preparations; 
medicated and sanitizing soaps and detergents; 
disinfecting handwashes; medicated toiletry 
preparations. 

  Klasse 17   Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all 
these materials; plastics and resins in extruded form for 
use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; caulking compounds and pastes; lute; 
waterproofing and moisture proofing articles and 
materials; insulation and barrier articles and materials; 
insulating adhesives; insulating paints; insulating 
varnish; insulators; insulating fabric; substances for 
insulating buildings against moisture; sealing strips and 
silicone sealants; insulating refractory materials; 
insulating fillers; seals, sealant and packing, stopping 
and insulating materials; sealing compounds [putties]; 
adhesive bands, other than stationery and not for 
medical or household purposes; resins in liquid form 
[semi-processed]. 

  Klasse 19   Materials (not of metal) for building and construction; 
rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch and 
bitumen; transportable buildings, not of metal; 
monuments, not of metal; building and construction 
materials and elements, not of metal; screed coatings; 
mortars; mortar mixes; mortar preparations; screeds; 
levelling preparations [cement or mortars]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483335 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201910980 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MALI INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO., 
LTD., 1502, Mingzuo Mansion, No.111 Haibin North 
Road, Huancui District, WEIHAI, SHANDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Tyres for vehicle wheels; casings for pneumatic tires 

[tyres]; solid tyres for vehicle wheels; treads for 
retreading tyres; inner tubes for pneumatic tyres; 
automobile tyres. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483346 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910981 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.27, EM, 018088046 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE, Zone 
Industrielle et Portuaire, 67390 MARCKOLSHEIM, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products and raw materials intended for the 

agri-food, cosmetic, pharmaceutical and animal food 
industries; resistant maltodextrin for the agri-food, 
cosmetic, pharmaceutical and animal food industries. 

  Klasse 5   Resistant maltodextrin for dietary or pharmaceutical 
use. 

  Klasse 30   Resistant maltodextrin for food. 
  Klasse 31   Resistant maltodextrin processed or consumed as an 

additive to fodders; animal foodstuffs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483349 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201910982 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHANGHAI WORLD-PRO IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., Rm. 01, Unit B, 5F, Building 26, No. 1000, Jinhai 
Rd., Pilot Free Trade Zone (Shanghai), PUDONG NEW 
AREA SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Compressed air machines; agricultural implements 

other than hand-operated; chain saws; washing 
apparatus; hand-held tools, other than hand-operated; 
electric welding apparatus; mowing and reaping 
machines; woodworking machines; metalworking 
machines; pumps [machines]; concrete mixers 
[machines]; elevating apparatus; agricultural machines; 
dynamos. 

  Klasse 8   Bits [hand tools]; cutting tools [hand tools]; saws [hand 
tools]; wrenches [hand tools]; agricultural implements, 
hand-operated; lifting jacks, hand-operated; abrading 
instruments [hand instruments]; hand tools; garden 
tools, hand-operated; scraping tools [hand tools]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483353 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201910983 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 POINT P S.A.S., 13-15 rue Germaine Tailleferre, 
75019 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Floor tiles, not of metal; parquet flooring; parquet floor 

boards; paving not of metal; cladding not of metal, deck 
boards not of metal; building materials, not of metal; 
non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and 
bitumen; transportable buildings not of metal; 
monuments not of metal. 

  Klasse 27   Synthetic floor coverings, carpet (floor covering); 
carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other 
floor coverings (excluding tiling and paints); rugs; 
gymnastic mats; carpets for automobiles; artificial turf. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483361 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910984 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.03, FR, 4488026 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LUIGI LAVAZZA S.p.A., Via Bologna, 32, 10152 
TORINO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk and dairy products, milk-based beverages, dairy 

product substitutes; cream [dairy product], butter, 
yogurt; sweetened condensed milk; milk powder of 
animal and vegetable origin; milk powder of animal and 
vegetable origin in the form of capsules; flavored milk; 
milk-based beverages containing coffee; milk-based 
beverages containing fruit juice; milk-based beverages 
containing fruits; milk-based beverages containing tea; 
soy-based beverages used as milk substitutes; energy 
beverages mainly based on milk; milk shakes; soy milk; 
yogurt-based beverages; dairy-based desserts; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; edible oils and fats; cooked 
dishes prepared using the aforesaid products; milk of 
almonds [beverage]. 

  Klasse 30   Mixtures for the preparation of coffee, tea, chocolate 
and cocoa beverages; coffee; filter coffee; coffee 
packaged in filter packs; coffee packaged in pods; 
coffee packaged in capsules; portioned coffee, coffee 
extracts; unroasted coffees, roasted coffees, coffee 
beans, decaffeinated coffee; instant coffee; coffee 
mixtures; freeze-dried coffee; freeze-dried coffee 
mixtures; decaffeinated coffee; iced coffee; coffee 
essences; flavored coffee; coffee flavorings; coffee-
based beverages; substitutes for coffee; coffee 
substitutes; coffee beverages with milk; vegetable 
preparations for use as coffee substitutes; coffee ice 
cream; tea; tea packaged in filter packs; tea packaged 
in pods; tea packaged in capsules; portioned tea, tea 
extracts, instant tea; tea-based beverages; tea 
substitutes; tea extracts; tea essences; tea-based 
herbs; iced tea; herbal teas other than for medicinal 
use; infusions based on tea, herbs, fruits, spices or 
flavorings or a combination of these goods, other than 
for medicinal use; cocoa; cocoa-based beverages; 
instant cocoa; chocolate; chocolate beverage with milk; 
honey, sugar, natural sweeteners; confectionery, sugar 
confectionery, candy; chewing gum not for medical use; 
biscuits, cookies; cakes; bakery products, pastry; flour 
and cereal preparations; powdered mixture for cakes; 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices; rice, tapioca, sago; edible ices, 
water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen 
cakes, ice-creams, frozen desserts, frozen yogurts; 
breakfast cereals; muesli; corn flakes; cereal bars; 
ready-to-eat cereals; cereal preparations; cereal-based 
snacks; chocolate-based milk beverages. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; still waters, aerated or 

carbonated waters, treated waters, spring waters, 
mineral waters, flavored waters; fruit-flavored 
beverages and fruit-based beverages; beers, coolers 
and flavored beers; fruit-based beverages; juices 
(beverages) of vegetable or animal origin; beverages 
based on fruit and fruit juices; vegetable juices 
[beverages], fruit nectars; lemonades; soda water; non-
alcoholic fruit extracts; soy-based beverages, other 
than milk substitutes; malt-based beverages; milk of 
almonds [beverage]; syrups for beverages; syrups for 
lemonade; syrups for making non-alcoholic beverages; 
preparations for making beverages; essences for 
making beverages; isotonic beverages; energy-
boosting drinks; smoothies [mixed fruit or vegetable 
beverages]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483364 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201910985 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd., Shuiquetou 
Village, Pengjie Town, Luqiao, Taizhou, ZHEJIANG, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Pneumatic nail guns; hand-held tools, other than 

hand-operated; glue guns, electric; spray guns for 
paint; painting machines; welding apparatus, gas-
operated; air brushes for applying colour; compressed 
air machines; pneumatic tools, other than hand-
operated; angle grinder; hydraulic tools, other than 
hand-operated. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483375 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910987 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.16, FR, 4516163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Handbags, rucksacks, travelling bags, briefcases, 

pocket wallets, purses, card cases (notecases), key 
cases (leatherware), travelling sets (empty), pouches 
intended to hold toilet products (empty), pouches 
(evening handbags), leather pouches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

136 
 

(111) Int.reg.nr: 1483397 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201910990 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.10, BX, 1393808 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Premium Beverages International B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017ZD AMSTERDAM, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Non-alcoholic beers; non-alcoholic malt drinks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483420 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201910996 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.11, US, 88258922 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Quadex, LLC, 18150 Imperial Valley Dr., TX77060 
HOUSTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Polyurethane grout sealant. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483422 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201910997 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.03, FR, 4488024 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LUIGI LAVAZZA S.p.A., Via Bologna, 32, 10152 
TORINO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk and dairy products, milk-based beverages, dairy 

product substitutes; cream [dairy product], butter, 
yogurt; sweetened condensed milk; milk powder of 
animal and vegetable origin; milk powder of animal and 
vegetable origin in the form of capsules; flavored milk; 
milk-based beverages containing coffee; milk-based 
beverages containing fruit juice; milk-based beverages 
containing fruits; milk-based beverages containing tea; 
soy-based beverages used as milk substitutes; energy 
beverages mainly based on milk; milk shakes; soy milk; 
yogurt-based beverages; dairy-based desserts; meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; edible oils and fats; cooked 
dishes prepared using the aforesaid products; milk of 
almonds [beverage]. 

  Klasse 30   Mixtures for the preparation of coffee, tea, chocolate 
and cocoa beverages; coffee; filter coffee; coffee 
packaged in filter packs; coffee packaged in pods; 
coffee packaged in capsules; portioned coffee, coffee 
extracts; unroasted coffees, roasted coffees, coffee 
beans, decaffeinated coffee; instant coffee; coffee 
mixtures; freeze-dried coffee; freeze-dried coffee 
mixtures; decaffeinated coffee; iced coffee; coffee 
essences; flavored coffee; coffee flavorings; coffee-
based beverages; artificial coffee; coffee substitutes; 
coffee beverages with milk; vegetable preparations for 
use as coffee substitutes; coffee ice cream; tea; tea 
packaged in filter packs; tea packaged in pods; tea 
packaged in capsules; portioned tea, tea extracts, 
instant tea; tea-based beverages; tea substitutes; tea 
extracts; tea essences; tea-based herbs; iced tea; 
herbal teas other than for medicinal use; infusions 
based on tea, herbs, fruits, spices or flavorings or a 
combination of these goods, other than for medicinal 
use; cocoa; cocoa-based beverages; instant cocoa; 
chocolate; chocolate beverage with milk; honey, sugar, 
natural sweeteners; confectionery, sugar confectionery, 
candy; chewing gum not for medical use; biscuits, 
cookies; cakes; bakery products, pastry; flour and 
cereal preparations; powdered mixture for cakes; yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices; rice, tapioca, sago; edible ices, 
water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen 
cakes, ice-creams, frozen desserts, frozen yogurts; 
breakfast cereals; muesli; corn flakes; cereal bars; 
ready-to-eat cereals; cereal preparations; cereal-based 
snacks; chocolate-based milk beverages. 

  Klasse 32   Non-alcoholic beverages; still waters, aerated or 
carbonated waters, treated waters, spring waters, 
mineral waters, flavored waters; fruit-flavored 
beverages and fruit-based beverages; beers, coolers 
and flavored beers; fruit-based beverages; juices 
(beverages) of vegetable or animal origin; beverages 
based on fruit and fruit juices; vegetable juices 
[beverages], fruit nectars; lemonades; soda water; non-
alcoholic fruit extracts; soy-based beverages, other 
than milk substitutes; malt-based beverages; milk of 
almonds [beverage]; syrups for beverages; syrups for 
lemonade; syrups for making non-alcoholic beverages; 
preparations for making beverages; essences for 
making beverages; isotonic beverages; energy drinks; 
smoothies [mixed fruit or vegetable beverages]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483425 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201910998 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 SHANGHAI KITCHEN 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 SHANGHAI KITCHEN 

(730) Innehaver: 
 RADISSON HOSPITALITY BELGIUM SPRL/BVBA, 

Avenue du Bourget 44, 1130 BRUXELLES, Belgia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 43   Restaurants; reservation of restaurants; carry-out 
restaurants; provision of food and drink in restaurants; 
serving food and drink in restaurants and bars; 
providing food and drink in restaurants and bars; bar 
services; bar and restaurant services; tea rooms; hotel 
catering services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483430 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201910999 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

HONOR 9S 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Portable media players; cameras [photography]; smart 

glasses (data processing); covers for smartphones; 
driving recorder; set-top box; wearable computers; 
laptop computers; sleeves for laptops; headphones; 
mobile power (rechargeable battery); wearable activity 
trackers; humanoid robots with artificial intelligence; 
virtual reality headsets; downloadable graphics for 
mobile phones; telecommunication apparatus in the 
form of jewellery; wearable video display monitors; 
modems; notebook computers; network communication 
equipment; camcorders; digital photo frames; smart 
watch (data processing); cases for smartphones; audio 
interfaces; personal digital assistants [PDAs]; 
smartphones; cabinets for loudspeakers; loudspeakers; 
headsets; chargers for electric batteries; batteries, 
electric; selfie sticks [hand-held monopods]; USB cable; 
smart ring (data processing); protective films adapted 
for smartphones; self-timer for mobile phones; security 
surveillance robots; selfie lenses; computer programs, 
recorded; computer software applications, 
downloadable; tablet computers; microphones; sound 

transmitting apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483448 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201911001 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FOSHAN FRESHORE COMPANY LIMITED, NO. 3 OF 
RM 201 OF BO'AN BLDG., NO. 15 XINGHUA EAST 
ROAD, RONGGUI, SHUNDE FOSHAN, 528303 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   USB flash drives; electronic agendas; measures; 

smartphones; portable media players; detectors; 
printed circuit boards; inverters [electricity]; remote 
control apparatus; goggles for sports; electric door 
bells; chargers for electric batteries. 

  Klasse 18   Imitation leather; bags for campers; canvas shopping 
bags; furniture coverings of leather; leatherboard; 
leather straps; umbrellas; mountaineering sticks; 
clothing for pets. 

  Klasse 25   Clothing for children; bathing suits; waterproof 
clothing; ski boots; bath slippers; caps [headwear]; 
hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483454 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201911002 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.08, FR, 4532008 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 B&B Hotels, 271 rue du Général Paulet, 29200 
BREST, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; dissemination of advertising material 

(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); 
business management and organization consultancy; 
document reproduction; dissemination of 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.03.23 - nr 13/20

138 
 

advertisements; public relations; administrative 
management of hotels. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; leisure services; sports clubs; 
organization and conducting of colloquiums, 
conferences or congresses; game services provided 
online (from a computer network); electronic desktop 
publishing; electronic publication of books and journals 
online; writing of texts other than advertising texts. 

  Klasse 43   Hotel industry services; temporary accommodation; 
hotel services; reservation of hotel rooms and 
temporary accommodation; services for providing food 
and drink; bar services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483459 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201911003 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.03, CH, 731630 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kinevant 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 fields 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: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483463 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201911005 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.01, CH, 732681 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 FRIBOURG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Printed instructional, information, educational and 

teaching materials in the field of ophthalmology. 
  Klasse 41   Educational services, namely preparation and hosting 

of conferences and seminars in the field of 
ophthalmology. 

  Klasse 44   Provision of medical information to medical 
professionals in the field of ophthalmology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483467 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201911006 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHENZHEN LEVETOP TECHNOLOGY CO., LTD., 
A612, HUAFENG HEAD-OFFICE ECONOMY 
BUILDING, NO. 288, XIXIANG AVENUE, LABOR 
COMMUNITY, BAOAN DISTRICT SHENZHEN 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Motors, electric, other than for land vehicles; starters 

for motors and engines; aeroplane engines; driving 
motors, other than for land vehicles; anti-pollution 
devices for motors and engines; fans for motors and 
engines; aeronautical engines; motors, other than for 
land vehicles/engines, other than for land vehicles; 
propulsion mechanisms, other than for land vehicles; 
speed governors for machines, engines and motors. 

  Klasse 12   Civilian drones; air vehicles; aeroplanes; amphibious 
airplanes; seaplanes; parachutes; aircraft; aeronautical 
apparatus, machines and appliances; remote control 
vehicles, other than toys; suspension shock absorbers 
for vehicles. 

  Klasse 28   Drones [toys]; toys; toy vehicles; controllers for toys; 
toy models; toy figures; gyroscopes and flight 
stabilizers for model aircraft; dolls' feeding bottles; 
stationary exercise bicycles; quoits. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483472 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201911007 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 6340 
BAAR, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 27   Floor and flooring coverings, mats, carpets, rugs and 

doormats, linoleum; tapestry and wall coverings not of 
textile materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483476 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201911008 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hollister Incorporated, 2000 Hollister Drive, IL 60048 
LIBERTYVILLE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Incontinence products namely intermittent catheters. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483488 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201911010 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.21, FI, T201852025 

2018.09.21, FI, T201852027 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kiilto Family Oy, PL 250, 33101 TAMPERE, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals for use in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and 
forestry; unprocessed artificial resins; fire extinguishing 
and fire prevention compositions; adhesives for use in 
industry; putties and other paste fillers; biological 
preparations for use in industry and science; chemical 
substances, chemical materials and chemical 
preparations; chemical compositions for use in 
construction; adhesives for paperhanging; adhesives 
for waterproofing; adhesive materials with a base of 
epoxy resins for the building industry; adhesives for 
building; adhesive materials for tiles; rubber based 
cements [adhesives] for industrial use; adhesives for 
floor tiles; adhesives for wall coverings; chemicals for 
use in making adhesive substances; adhesives for the 
building industry; adhesives for use in science; sizes for 
finishing and priming; chemicals for use in glues [for 
industrial purposes]; ungluing agents [starch-liquifying 
chemicals]; silicones; sealing compounds for use in 
building [chemical]; detergents for use in manufacture 
and industry; detergents for use in a production 
process; detergents for cleaning use [part of 
manufacturing operations]; detergent chemicals; 
waterproofing membranes in liquid chemical form for 
use in construction; fireproofing preparations; chemical 
compositions for fire extinguishing and prevention; 
fireproofing agents; chemicals for use in fire 
extinguishing; flame proofing chemicals; fire prevention 
compositions; fire extinguishing compositions; flame 
retardants; fire protection compositions; hardening 
agents; chemical preparations for use in controlling 
fires; chemical substances for preserving foodstuffs; 
agents for removing wallpaper; wallpaper removing 
preparations; wallpaper pastes; resins in liquid form 
[unprocessed]. 

  Klasse 2   Paints, varnishes, lacqueurs; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; 
coatings; wood coatings (paints); epoxy coatings; 
coating preparations having water repellant properties 
[paints or oils]; coating compositions having 
waterproofing properties [paints or oils]; preservatives; 
paint thickeners; thinners and thickeners for coatings, 
dyes and inks; thinners; fire resistant protective 
coatings in the form of paints; fireproof paints; flame-
proof paints; preparations for use as fire retardants 
[paints]; distempers (water-soluble); mordant dyes; 
natural resins for use in the manufacture of adhesives; 
turpentine [thinner for paints]; turpentine [white spirit] 
for use as a thinner in varnishes; wood oils. 

  Klasse 3   Non-medicated toiletry preparations; bleaching 
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preparations and other laundry substances; cleaning, 
scouring and abrasive preparations; soaps; detergents; 
floor finishing and buffing agents; shampoos; emulsions 
for cosmetic purposes; fragrances; abrasives; scouring 
solutions; hair conditioners and treatments; hair sprays; 
hair gels; hair and body washes; hair conditioners; 
cosmetic preparations for skin care; skin care 
preparations; skin cleansers; skin creams; skin 
cleansing creams; skin cleansers [non-medicated]; 
pedicure preparations; hand emulsions; hand washes; 
hand cleansers; hand gels; hand soaps; hand creams; 
chemical cleaning preparations for household 
purposes; chemical laundry preparations; cosmetics for 
skin care; tissues impregnated with cosmetics; 
cosmetics; moisturizing emulsions; pre-moistened 
cosmetic wipes; moisturizing creams, emulsions and 
gels; household fragrances; household detergents; 
moisturizing preparations [cosmetics]; bath 
preparations (not for medical purposes); lacquer-
removing preparations; glass cleaning preparations; 
floor wax and polish; floor wax; paint stripping 
preparations; solvents for removing paints; paint 
removing compositions; wax for parquet floors; cold 
creams; washing preparations; washing creams; 
cleansing and polishing preparations; cleaning 
preparations; cleansing balms; cleansing emulsions for 
toiletry purposes; cleansing liquids; cleansing sprays; 
cleansing mousses; cleansing creams; laundry 
conditioners; laundry preparations; laundry liquids; 
laundry bleaches; grease-removing preparations; soap 
solutions; smoothing and starching preparations for 
laundry; wallpaper cleaning preparations; turpentine for 
degreasing; washing-up detergents; oven cleaning 
preparations; bleaching preparations (decolorants) for 
household purposes; bleaching soda; bleaching salts; 
body cleaning and beauty care preparations; 
preparations for unblocking drain pipes; creams for 
cosmetic purposes; toilet cleaners; adhesive removers. 

  Klasse 5   Pharmaceutical, medical and veterinary preparations; 
health care preparations for medical purposes; 
plasters, materials for dressings; disinfectants; hygiene 
preparations for medical use; antiseptics; antiseptic 
washing preparations; sanitizing wipes; hand-sanitizing 
preparations; washes (disinfectant) [other than soaps]; 
sterilizing solutions; sanitizing preparations for hospital 
use; sterilizing preparations; air purifying preparations; 
medicated and sanitizing soaps and detergents; 
disinfecting handwashes; medicated toiletry 
preparations. 

  Klasse 17   Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all 
these materials; plastics and resins in extruded form for 
use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; caulking compounds and pastes; lute; 
waterproofing and moisture proofing articles and 
materials; insulation and barrier articles and materials; 
insulating adhesives; insulating paints; insulating 
varnish; insulators; insulating fabric; substances for 
insulating buildings against moisture; sealing strips and 
silicone sealants; insulating refractory materials; 
insulating fillers; seals, sealant and packing, stopping 
and insulating materials; sealing compounds [putties]; 
adhesive bands, other than stationery and not for 
medical or household purposes; resins in liquid form 
[semi-processed]. 

  Klasse 19   Materials (not of metal) for building and construction; 
rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch and 
bitumen; transportable buildings, not of metal; 
monuments, not of metal; building and construction 
materials and elements, not of metal; screed coatings; 
mortars; mortar mixes; mortar preparations; screeds; 
levelling preparations [cement or mortars]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483489 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201911011 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.15, CZ, 551852 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STYLE PLUS s.r.o., Moravská 1259, Litomysl, 57001 
LITOMYSL-MESTO, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Magazines [periodicals]; brochures; photographs 

[printed]; posters; postcards; calendars; manuals 
[handbooks]; order forms; adhesive labels; stickers 
[decalcomanias]; writing implements [writing 
instruments]; plastic wrap; paper pennants; packing 
cardboard; promotional publications; paper and 
cardboard. 

  Klasse 35   Publication of publicity texts; assistance with business 
planning; business management assistance; sales 
promotion; online retail store services relating to 
sanitary equipment and sanitary products; advertising, 
marketing and promotional services; trade promotional 
services; preparation of trade publicity texts; promotion, 
advertising and marketing of on-line websites; 
advertising services for the promotion of e-commerce; 
issuing of publicity leaflets; advertising via electronic 
media and especially via the Internet; commercial 
information services, via the Internet. 

  Klasse 38   Providing Internet chatrooms. 
  Klasse 39   Transport of goods; storage of goods; packaging of 

goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483492 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201911012 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.31, EM, 017979079 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bitfury Group Limited, c/o Harneys Services (Cayman) 
Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church 
Street, PO Box 10240, 1-1002 GEORGE TOWN, 
Cayman-øyene 

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

and software for cryptocurrency mining; mobile 
computer datacenters, downloadable computer 
applications for monitoring, managing, and analyzing 
the performance of mobile computer datacenters; air-
cooled computer datacenters; data processing 
equipment used in the fields of blockchain technology 
and for cryptocurrency transactions; software for 
remote monitoring and deployment of cryptocurrency 
mining dashboards; data mining servers; data storage 
devices. 

  Klasse 36   Financial services, namely facilitating currency 
exchange via a retail trading platform for the selling and 
purchasing of virtual currency in exchange for fiat 
currency; cryptocurrency trading services for others; 
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cryptocurrency information services; financial advise 
and consultancy relating to financial transaction 
security, transparency and optimization through the use 
of blockchain technology. 

  Klasse 37   Installation and maintenance of computer hardware. 
  Klasse 38   Rental of hashing power, namely, rental of computer 

processing time to and for others. 
  Klasse 42   Rental of computer hardware and software; rental of 

computer hardware and software for cryptocurrency 
mining; rental and management of mobile computer 
datacenters; providing temporary use of non-
downloadable software for monitoring, managing, and 
analyzing the performance of mobile computer 
datacenters; installation and maintenance of computer 
software; computing services, namely, sharing 
cryptocurrency mining pool resources; cloud-based 
mining of cryptocurrency for others; provision of 
blockchain processing statistics; provision of non-
downloadable online software for remote monitoring 
and deployment of cryptocurrency mining dashboards; 
computer services, namely, allowing others to share 
computing processing power over a network (mining 
pool services); hosting computer software for use by 
others, in the field of cryptocurrency mining; provision 
to others of access to computer processing power, 
procured from third-party hardware operators (cloud 
mining services); technical consultancy in connection 
with all of the foregoing; design of data mining server; 
design of data processing equipment; provision of 
services for remote managed mobile datacenters, 
provision of hosting services for hardware and software 
for mining, provision of software for remote monitoring 
and deploying cryptocurrency mining dashboards; 
cryptocurrency mining services for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483505 
(151) Int.reg.dato: 2018.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201911013 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MANCHESTER UNITED FOOTBALL CLUB LIMITED, 
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, M160RA 
MANCHESTER, Storbritannia 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment; fire-extinguishing apparatus; apparatus for 
receiving, recording and downloading sounds and 
images; digital communications apparatus and 
instruments; televisions; radios; electrical and 
electronic apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts; signal decoders; 
apparatus for processing digital video signals; video 
recorders; tape recorders; cassette players; record 
players; juke boxes; CD players; CD-ROM players; 
DVD players; DVD recorders; MP3 players and MP3 
readers; covers and cases for MP3 players and MP3 
readers; audio and/or video file recorders and/or 
players; headphones; earphones; magnetic tapes for 

recording and reproducing sound or vision; audio 
recordings; video recordings; audio and video 
recordings; recorded programmes for television and for 
radio; motion picture films; animated cartoons; 
photographic transparencies and photographic and 
cinematographic films prepared for exhibition purposes; 
compact discs, DVDs and other digital recording media; 
CD-ROMs; cassettes; video cassettes; gramophone 
and phonographic records; downloadable audio and 
video recordings; downloadable ring tones, music, 
sound recordings, MP3s, graphics, games and video 
images; screen savers; downloadable electronic 
publications; remote control apparatus; cameras and 
video cameras; covers and cases for cameras and 
video cameras; covers and cases for photographic 
apparatus and instruments; video projectors, video 
screens; exposed camera film; digital photo frames; 
anti-dazzle shades, glasses and visors; binoculars; eye 
glasses, spectacles and sunglasses and cases, chains, 
cords and frames therefor; containers for contact 
lenses; optical goods; holograms; compasses and 
barometers; bells; computers; portable computers; 
covers and cases for portable computers; laptop 
computers, tablet computers and personal digital 
assistants and parts and accessories therefor; 
computer hardware and parts and fittings therefor; 
computer peripherals; mouse mats and wrist pads; 
computer mice; keyboard and screen covers; 
customised computer disks and CD-ROMs; computer 
software; computer programs; downloadable computer 
application software; application software for mobile 
communication devices; computer games programs; 
pre-recorded games on CD, software and any other 
recording media; electronic storage media; memory 
cards; customised storage boxes for electronic storage 
media, CDs, DVDs and disks; games for video game 
machines; communications and telecommunications 
apparatus and equipment; telephones and telephone 
apparatus; mobile phones; parts and accessories for 
mobile phones; mobile phone covers; mobile phone 
cases; holders adapted for mobile phones; straps for 
mobile phones; mobile phone headsets; telephone 
answering apparatus; smart cards; telephone cards; 
encrypted smart cards; encoded smart cards; 
encrypted telephone cards; encoded telephone cards; 
encrypted cards; encoded cards; magnetic identity 
cards; time recording apparatus; decorative magnets; 
batteries; battery chargers; magnifying glasses; 
measures and measuring instruments; mechanical 
signs; illuminated signs; neon signs; electrical sockets; 
plugs and switches; ticket dispensers; vehicle 
breakdown warning apparatus; egg timers; parts and 
fittings for all of the aforesaid goods. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments; 
watches and clocks; watch straps; costume jewellery; 
imitation jewellery; semi-precious stones; rings; ear 
rings; bracelets; brooches; necklaces; key rings, 
trinkets and fobs; pins and pendants; jewellery charms; 
lapel pins; tie pins and tie clips; cuff links; jewellery 
cases; badges, key chains, cases, boxes, works of art, 
busts, statues, trophies, hat and shoe ornaments, all of 
the aforesaid goods being made wholly or principally of 
precious metal and their alloys or coated therewith; 
coins and copper tokens; silver ornaments; medals and 
medallions; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; articles of luggage; cases; 
suitcases; garment bags for travel; bags; school bags 
and satchels; back packs; rucksacks; beach bags; 
sports bags; athletic bags; gym bags; boot bags; duffel 
bags; holdalls; toilet bags; valises; attaché cases; brief 
cases; wallets; purses; key cases; pouches; credit card 
cases and holders; umbrella covers; walking canes; 
bands and straps of leather; leather shoe and boot 
linings; collars and covers for animals; leather 
trimmings; laces, leads and leashes; reins for guiding 
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children; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions; advertising via the 
Internet; provision of advertising space; provision of 
space on web sites for advertising goods and services; 
organisation, arrangement and conducting of 
exhibitions, events and conferences for commercial or 
advertising purposes; organisation of private draws for 
promotional and advertising purposes; operation and 
supervision of discount membership schemes or 
programmes; promotional activities relating to loyalty 
award schemes, incentive award schemes and 
frequent buyer programmes; organisation, operation 
and supervision of incentive and loyalty schemes and 
frequent buyer programmes; data processing; provision 
of business information; sporting management services 
for footballers; business management of footballers; 
retail services connected with the sale of bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, fragrances, toilet 
waters, after-shave lotions, eau de cologne, flower oils 
and scented waters, flower perfumes, antiperspirants, 
deodorants for personal use, deodorant soaps for body 
and feet, incense, bath salts and preparations, bath 
oils, bath foams, shower gels, medicated soaps, non- 
medicated toilet preparations, toiletries, talcum 
powders, hair care preparations, shampoos, hair 
conditioners, hair styling products, hair dyes and hair 
sprays, depilatory preparations, shaving preparations, 
skin care preparations, oils, creams, lotions, gels and 
powders for the skin, make-up and make-up removing 
preparations, cosmetic kits, cosmetic dyes, cosmetic 
body paint, eyebrow cosmetics and preparations, 
lipsticks, nail polish and nail preparations, cosmetic 
pencils, cotton wool for cosmetic purposes, decorative 
transfers for cosmetic purposes, sun tanning 
preparations, toothpaste, mouth washes, detergents, 
fabric softeners, air fresheners consisting of perfume 
products, pot pourri, boot cream, boot polish, creams 
for leather, car cleaning preparations, windscreen 
cleaning liquids, industrial oils and greases, lubricants, 
dust absorbing, wetting and binding compositions, fuels 
(including motor spirit) and illuminants, candles and 
wicks for lighting, pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical 
purposes, dietetic substances adapted for medical use, 
food for babies, plasters, materials for dressings, 
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, 
preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, vitamins, food supplements, metal building 
materials, transportable buildings of metal, materials of 
metal for railway tracks, non-electric cables and wires 
of common metal, ironmongery, small items of metal 
hardware, pipes and tubes of metal, safes, ores, 
badges, vehicle badges, signs, plaques, number plates, 
ornaments, figurines, statues and statuettes, money 
boxes, trophies, bronzes, keys, key blanks, key rings 
and key chains, locks, machine tools, motors and 
engines, machine coupling and transmission 
components, agricultural implements other than hand-
operated, incubators for eggs, hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, 
razor blades, shavers, shaving cases, manicure and 
pedicure implements and sets, scissors, penknives, 
scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, 
apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, magnetic data carriers, recording 
discs, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculating machines, data processing 
equipment, fire-extinguishing apparatus, apparatus for 
receiving, recording and downloading sounds and 
images, digital communications apparatus and 

instruments, televisions, radios, electrical and 
electronic apparatus for use in the reception of satellite, 
terrestrial or cable broadcasts, signal decoders, 
apparatus for processing digital video signals, video 
recorders, tape recorders, cassette players, record 
players, juke boxes, CD players, CD-ROM players, 
DVD players, DVD recorders, MP3 players, MP3 
readers, covers and cases for MP3 players and MP3 
readers, audio and/or video file recorders and/or 
players, headphones, earphones, magnetic tapes for 
recording and reproducing sound or vision, audio 
recordings, video recordings, audio and video 
recordings, recorded programmes for television and for 
radio, motion picture films, animated cartoons, 
photographic transparencies and photographic and 
cinematographic films prepared for exhibition purposes, 
compact discs, DVDs and other digital recording media, 
CD ROMs, cassettes, video cassettes, gramophone 
and phonographic records, downloadable and 
streamable audio and video recordings, downloadable 
and streamable ring tones, music, sound recordings, 
MP3s, graphics, games and video images, screen 
savers, downloadable electronic publications, remote 
control apparatus, cameras and video cameras, covers 
and cases for cameras and video cameras, covers and 
cases for photographic apparatus and instruments, 
video projectors, video screens, camera film, digital 
photo frames, anti-dazzle shades, glasses and visors, 
binoculars, eye glasses, spectacles and sunglasses 
and cases, chains, cords and frames therefor, 
containers for contact lenses, optical goods, 
holograms, compasses and barometers, bells, 
computers, portable computers, covers and cases for 
portable computers, laptop computers, tablet 
computers and personal digital assistants and parts 
and accessories therefor, computer hardware and parts 
and fittings therefor, computer peripherals, mouse mats 
and wrist pads, computer mice, keyboard and screen 
covers customised computer disks and CD-ROMs, 
computer software, computer programs, computer 
games programs, downloadable computer application 
software, application software for mobile 
communication devices, pre-recorded games on CD, 
software and any other recording media, electronic 
storage media, memory cards, customised storage 
boxes for electronic storage media, CDs, DVDs and 
disks, games for video game machines, 
communications and telecommunications apparatus 
and equipment, telephones and telephone apparatus, 
mobile phones, parts and accessories for mobile 
phones, mobile phone covers, mobile phone cases, 
holders adapted for mobile phones, straps for mobile 
phones, mobile phone headsets, telephone answering 
apparatus, smart cards, telephone cards, encrypted 
smart cards, encoded smart cards, encrypted 
telephone cards, encoded telephone cards, encrypted 
cards, encoded cards, magnetic identity cards, time 
recording apparatus, decorative magnets, batteries, 
battery chargers, magnifying glasses, measures and 
measuring instruments, mechanical signs, illuminated 
signs, neon signs, sockets, plugs and switches, ticket 
dispensers, vehicle breakdown warning apparatus, 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic 
articles, suture materials, apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, 
apparatus and equipment for cooling, sterilizing, air-
conditioning, air freshening, air purifying, water 
purifying, electric toasters and casseroles, lights, 
electric christmas tree lights, light fittings, luminaires, 
lamps, lampshades, lampshade holders, light diffusers, 
electric torches, pocket torches, torches for lighting, 
electric kettles, electric coffee-making machines, 
electric tea- making machines, coffee roasting 
machines, cookers, electric pressure cookers, roasting 
apparatus, deep fryers, electric fryers, toasters, grills, 
ovens, microwave ovens, kitchen ranges, hairdryers, 
electric clothes dryers, refrigerators, freezers, electric 
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cool boxes, ice machines, bathroom fixture and/or 
installations, bathroom ware, sanitary fixtures and/or 
installations, sanitaryware, laundry dryers, tumble 
dryers, dehumidifiers, demisters, drinking fountains, 
drinking water filters, vehicles, apparatus for locomotion 
by land, air or water, parts and fittings for vehicles, land 
vehicles and motor land vehicles and parts, 
components and fittings therefor, bicycles, cycles, 
tricycles and velocipedes and parts, components and 
fittings therefor, alarms for vehicles, bells for bicycles, 
bells for cycles, bells for tricycles, bells for velocipedes, 
carriers for bicycles, carriers for cycles, carriers for 
luggage, carriers for sailboards, carriers for surfboards, 
carriers for skis, carriers for tricycles, carriers for 
velocipedes, buggies, canoes, golf bag trolleys, golf 
carts, oars, paddles, parachutes, parachuting 
apparatus, perambulators, pushchairs, strollers, pumps 
for inflating tyres, roof bars, boxes, cases, linings, 
racks, all for vehicles, seat covers and/or shaped 
covers for vehicle, sledges, tyres, upholstery for 
vehicles, visors (strips) for vehicle screens, 
wheelbarrows, wheelchairs, wheeled carriers, precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, watches and 
clocks, watch straps, costume jewellery, earrings, keys 
and key rings, key blanks and key chains, trinkets and 
fobs, pins and pendants, jewellery charms, cases and 
boxes, buckles, busts and statues, candle sticks and 
candle extinguishers, cigar and cigarette holders, flasks 
and goblets, hat and shoe ornaments, matchboxes and 
match holders, works of art of metal, stone, paper or 
cardboard, napkin holders and napkin rings, tankards, 
urns and vases, nutcrackers, salt cellars and salt 
shakers, tie pins and clips, cuff links, coins and copper 
tokens, costume jewellery, silver ornaments, medals, 
watch straps, musical instruments, paper, cardboard, 
printed matter, bookbinding material, photographs, 
stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters 
and office requisites, instructional and teaching 
material, plastic materials for packaging, printers' type, 
printing blocks, newspapers, magazines, periodical 
publications, books, programme binders, manuals, 
writing or drawing books and pads, playing cards, 
cards, birthday cards, greeting cards, postcards, 
tickets, timetables, note pads and note books, photo 
engravings, albums, photograph albums, address 
books, cheque book holders, almanacs, holders, cases 
and boxes for pens, blotters and jotters, pens and 
pencils, pencil and pen holders, wooden pen sets, 
erasers and erasing products, pencil sharpeners, 
rulers, booklets, book markers and book ends, posters, 
letter trays, calendars, paper weights and paper clips, 
gift bags and bags for packaging, gift wrap, gift tags 
and packaging paper, envelopes, folders, labels, seals, 
blackboards and scrap books, height charts and charts, 
carrier bags and garbage bags, prints and pictures, ink 
and ink wells, paper knives, poster magazines, signs 
and advertisement boards, tapes and dispensers 
diaries, hat boxes, pads of paper, stickers and stencils, 
beer mats, coasters, catalogues, decalcomanias, 
confetti, transfers and diagrams, drawing instruments 
and materials, paint boxes and brushes, patterns and 
embroidery design, engravings and etchings, paper 
towels and handkerchiefs, flags, toilet paper, maps, 
place mats, graphic prints, representations and 
reproductions, lithographs and lithographic works of art, 
portraits, table cloths and napkins, prints, poster 
magazines, leather and imitations of leather, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, suitcases, school bags and satchels, back 
packs and beach bags, umbrella covers, duffel bags, 
boot bags, holdalls, wallets, bags, cases, key cases, 
purses, boxes, pouches, credit card holders, cheque 
book holders, walking canes, attache cases and brief 
cases, bands and straps of leather, leather shoe and 
boot linings, collars and covers for animals, leather 
trimmings, laces, leads and leashes, furniture, mirrors, 

picture frames, key rings, locks, plaques, mirrors, 
headboards being furniture, works of art of wood, wax, 
plaster or plastic, sleeping bags for camping, baskets, 
bins, display stands and boards, sign boards, placards, 
decorative wall plaques, bottle caps and casings, bottle 
racks, corks for bottles, containers, casks, chests, 
cases and boxes, busts, chairs, tables, closures for 
containers, clothes hooks, pegs and pins, coat 
hangers, hat and coat stands, cots and cradles, 
playpens, cupboards, curtain tie backs, pillows and 
cushions, sofas and settees, deck chairs, decorations 
for foodstuffs, divans, dog kennels, mobiles, stools, 
trays, drinking straws, statues and figurines, fire 
screens, knife handles, house numbers, jewellery 
cases and caskets, key boards for hanging keys, 
magazine racks, name plates and number plates, plugs 
and stoppers, wickerwork, statuettes, model stadia, 
household or kitchen utensils and containers, combs 
and sponges, brushes, brush-making materials, articles 
for cleaning purposes, steelwool, unworked or semi-
worked glass, glassware, porcelain and earthenware, 
domestic utensils and containers, chinaware, pottery, 
comb cases, drinking glasses, half-pint glasses, pint 
glasses, mugs, whisky glasses, wine glasses, 
champagne flutes, glass tumblers, glass whisky 
tumblers, brooms, money boxes, toothbrushes and 
toothbrush holders, articles for cleaning purposes, 
baskets, beer mugs, heated insulated containers for 
beverages, bins, bottle openers, ironing boards, bottles, 
plastic sports bottles, balls, boxes, bread and cutting 
boards, trays, dishes, vanity cases, soap boxes and 
holders, spice sets, squeezers, glass stoppers, 
strainers, picnic baskets, pie servers, non-metal 
watering cans, piggy banks, pictures, polishing 
materials, pots, powder compacts and puffs, rolling 
pins, scoops and siphons, drinking vessels and flasks, 
dustbins, cocktail shakers, napkin holders and rings, 
paper plates, toothpick holders and toothpicks, 
tankards, tea caddies and tea services, tea pots, egg 
cups and egg timers, enamelled glass, flowers pots, 
gloves for household purposes, ice buckets and ice 
cube moulds, jugs and kettles, menu card holders, 
shaving brushes and shaving brush stands and 
holders, shoe horns, shoe brushes and shoe trees, 
vases, candy boxes, ceramics for household purposes, 
chamois leather for cleaning, coasters, coffee services 
and coffee pots, cooking pots and utensils, cork screws 
and coolers, crockery, cups, decanters, sign boards, 
perfume sprayers and burners, salad bowls, salt cellars 
and shakers, tableware, table utensils, toilet utensils, 
works of art of porcelain, earthenware, china, terra 
cotta or glass, buckets, boxes, plaques, ornaments, 
statues, statuettes, figurines, trophies, model stadia, 
mugs and tankards of china, earthenware, porcelain, 
terracotta, pewterware or glass, butter dishes and 
covers, button hooks, candle sticks and candle 
extinguishers, cages for household pets, moulds, 
customised storage boxes, ropes, string, nets, tents, 
awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding 
and stuffing materials, raw fibrous textile materials, 
bags for the storage of tents, bivouac bags, canvas 
structures, clothes lines, cords made of plastics 
materials and/or textile, covers for ponds, covers for 
swimming pools, eiderdown, fabric in the form of a 
canopy cover, fabric roofed structures, feathers for 
bedding and/or stuffing upholstery, fillings for duvets, 
pillows, quilts, upholstered pillows, flexible sack-like 
containers, fly sheets, garden nets, groundsheets, 
hammocks, marquees, nets for leaves, nets for 
protective use in gardening, nets for shading, nets for 
windbreak purposes, netting made from acrylic, outdoor 
sun screens made of textile, padding made of non-
woven fabrics, padding materials made of fibrous 
material, retractable covers, rope ladders, ropes, ropes 
for mountaineering, ropes for tents, screens for 
protection against the wind, shelters made from 
canvas, plastic or nylon, emergency and standby 
shelters, twine, vehicle covers, wadding materials, 
washing lines, waterproof coverings for camping, yarns 
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and threads, for textile use, textiles and household 
textile goods, bed and table covers, curtains, towels, 
flannels, banners, flags, pennants, beach towels, 
valances, sheets, duvet covers, bath and bed linen, 
table and household linen, bed blankets, cloths and 
covers, bed spreads, bunting, coasters, covers for 
furniture, eiderdowns, handkerchiefs, labels, mats, 
mattress covers, fabrics, pillow cases and pillow 
shams, covers for cushions, quilts, rugs, runners, 
napkins and serviettes, sleeping bags, table cloths, wall 
hangings, clothing, footwear, headgear, articles of outer 
clothing, articles of sports clothing, leisurewear, articles 
of underclothing, lingerie, hosiery, footwear being 
articles of clothing, boots, shoes, fittings of metal for 
boots and shoes, underwear, coats, overalls, collar 
protectors and collars, ear muffs, football boots and 
shoes, studs for football boots and shoes, shirts, 
shorts, T-shirts, socks, sweaters, replica football kits, 
football shirts, football shorts, football socks, caps, 
hats, scarves, jackets, dressing gowns, pyjamas, 
sandals, slippers, boxer shorts, beach clothes and 
shoes, baby boots, bibs, romper suits, baby pants and 
sleep suits, dungarees, braces, belts, berets, wrist 
bands, track suits, ties, cravats, aprons, bathrobes, 
bathing caps and suits, bathing trunks, galoshes, 
garters, gloves and mittens, headbands, jerseys, 
jumpers and knitwear, leggings, clothes linings, parkas, 
shawls, singlets, skirts, uniforms, vests, visors, 
waistcoats, waterproof clothing, lace and embroidery, 
ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and 
needles, artificial flowers, badges, rosettes, patches, 
hairbands and slides, belt clasps, sewing baskets, 
clothing fasteners and shoe fasteners, needle and pin 
cushions, hairgrips, hair and shoe ornaments, sewing 
thimbles, hat ornaments, shoe laces, numerals or 
letters for marking linen, hairnets, brooches and 
buckles, edging for clothing, competitor numbers, 
cords, expanding bands for holding sleeves, fancy 
goods, frills and fringes, reins for guiding children, 
tassels, lanyards for wear, mini football kits, mini 
shorts, mini shirts, mini jerseys, carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors, wall hangings (non-textile), wallpaper, 
games and playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for Christmas trees, toys, party novelty 
hats, shin guards, gloves for games, balloons, balls, 
playing balls, footballs, teddy bears, playing cards, 
christmas crackers, synthetic christmas trees and 
stands, cups for dice, darts, dice, dolls and dolls' 
clothes, dolls' beds, dolls' houses and rooms, tables for 
indoor football, golf bags and gloves, jokes and 
novelties, spinning tops, kites, knee guards and 
protective padding, marbles, marionettes and puppets, 
skis, slides, surfboards, skateboards, snowboards, 
skittles, sleighs, masks, mobiles, rattles, roller skates, 
in-line skates, bodybuilding apparatus, exercise 
apparatus, meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, prepared meals, meat 
products, fruit sauces, products made from bacon, 
preserved beans, dairy products, cocoa butter and 
peanut butter, fruit and vegetable chips and crisps, 
croquettes, crystallised fruits, preserved fruits, edible 
bird's nests, fish and fish products, frosted and frozen 
fruits, fruit jellies and fruit peel and fruit products, game 
and game products, preserved and conserved jams 
and marmalades, jellies for food, margarine, processed 
peanuts, piccalilli and pickles, poultry and poultry 
products, raisins, fruit salads, sausages, tomato puree, 
vegetable juices and soups and preparations, coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast 
baking-powder, salt mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, ice, chicory, all spices, barley and 
bean products, chocolate, cocoa-based and flavoured 
beverages, biscuits, bread buns and cakes, edible 
candy, chewing gum, Christmas tree confectionery, 

cocoa and coffee products, condiments, pop corn, 
breakfast cereals, ice cream and ice cream products, 
custard, cake decorations and edible ices, fondants, 
frozen yoghurt, gingerbread, golden syrup, honey and 
honey products, ketchup, liquorice and lozenges, 
macaroni and macaroons, mayonnaise, pies, muesli 
and mustard, pancakes and pasta, pastries and pastry, 
pizzas, puddings, ravioli, relish, vermicelli and rice, 
bread, rusks and sandwiches, tomato sauce and other 
fruit and vegetable sauces, semolina, sherbets and 
sorbets, spaghetti, sugar products, tarts, waffles, 
grains, live animals, fresh fruits and vegetables, seeds, 
natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt 
beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and 
other preparations for making beverages, alcoholic 
beverages, spirits, wines, fortified wines, alcopops, 
brandy, champagne, cider, cognac, digestifs, gin, 
liqueurs, perry, port, rum, sherry, tequila, vermouth, 
vodka, aperitifs, cocktails, mixtures of wine and fruit 
flavourings, punch, lighters, matches'; information, 
advisory and consultancy services in relation to all of 
the aforesaid. 

  Klasse 38   Telecommunications; broadcasting; broadcasting and 
transmission of television and radio programmes; audio 
and/or video broadcasting; data transmission and data 
broadcasting; cellular telephone communication 
services; communications services by satellite, 
television and/or radio; electronic communications via 
the Internet and other computer and communications 
networks; cable, satellite and terrestrial broadcasting 
services; communications by fibre optic networks; 
broadcasting via the Internet and other computer and 
communications networks; webcasting services; 
broadcasting, transmission, reception and other 
dissemination of text, messages, information, data, 
sound and images; transmission of television and radio 
programmes, text, messages, information, data, sound 
and images via computer and communications 
networks; computer aided transmission of information, 
text, sounds, messages, images, data and television 
and programmes; streaming of audio and video 
recordings; streaming of ring tones, music, sound 
recordings, MP3s, graphics, games and video images; 
broadcasting and transmission of digital information by 
means of cable, wire or fibre; transmission services 
being the receiving and exchanging of information, text, 
sounds, images, data and messages; electronic mail 
services; services for the transmission of interactive 
video text; hiring, rental and leasing of broadcasting 
and communications apparatus and equipment; news 
information and news agency services; message 
sending; communications by and/or between 
computers and computer terminals and computer 
networks; communications for access to databases and 
computer networks; communication services for access 
to information, sound, images, text and data via 
computer and communications networks; provision of 
information from a computer stored databank for 
retrieval and display; providing access to electronic 
display of information, text, images, messages and 
data; provision of discussion forums and chat room 
services; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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(111) Int.reg.nr: 1483513 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201911015 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.02, EM, 018005417 
(540) Gjengivelse av merket: 

SISTERLOVE 
(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. 
  Klasse 18   Make-up bags sold empty. 
  Klasse 21   Cosmetic brushes; applicators for cosmetics; sponges 

for applying cosmetics. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483558 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201911022 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.18, EM, 018011859 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rudolf Lenhart GmbH & Co. KG, Liststr. 2, 71336 
WAIBLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair 

lotions; dentifrices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484334 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201911152 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.14, CH, 732531 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 105-8422 
MINATO-KU TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe 

tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; 
cigarettes, electronic cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles included in this class; cigarette paper, 
cigarette tubes and matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484622 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201911378 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.15, CZ, 551850 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STYLE PLUS s.r.o., Moravská 1259, Litomysl, 57001 
LITOMYSL-MESTO, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Magazines [periodicals]; brochures; photographs 

[printed]; posters; postcards; calendars; manuals 
[handbooks]; order forms; adhesive labels; stickers 
[decalcomanias]; writing implements [writing 
instruments]; plastic wrap; paper pennants; packing 
cardboard; promotional publications; paper and 
cardboard. 

  Klasse 35   Publication of publicity texts; assistance with business 
planning; business management assistance; sales 
promotion; online retail store services relating to 
sanitary equipment and sanitary products; advertising, 
marketing and promotional services; trade promotional 
services; preparation of trade publicity texts; promotion, 
advertising and marketing of on-line websites; 
advertising services for the promotion of e-commerce; 
publication of publicity materials, namely publicity 
leaflets; advertising via electronic media and especially 
via the Internet; commercial information services, via 
the Internet. 

  Klasse 38   Providing Internet chatrooms. 
  Klasse 39   Transport of goods; storage of goods; packaging of 

goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.03.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.03.23 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 308875 
(151) Reg.dato.: 2020.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.03 

(210) Søknadsnr.: 202003324 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MOISSANITE NORGE AS, c/o Erik Pettersson & 
Camilla Hegg, Dagny Bergers vei 2, 1364 FORNEBU, 
Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 308946 
(151) Reg.dato.: 2020.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.14 

(210) Søknadsnr.: 202003705 
(220) Inndato: 2020.03.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BJÖRN NILS UNO KARLBERG, FAGERLIA 35, 0667 
OSLO, 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.: 307131 
(210) Søknadsnr.: 201910324 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2019.12.09 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  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. 

 
(730) Innehaver: 

 FREDENSBORG BOLIG AS, Stensberggata 27, 
0170 OSLO, Norge 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

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

 Innsiger: 
 Boligbyggelaget USBL, Postboks 8944, 

Youngstorget, 0028 OSLO, Norge 
 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2020.03.09 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 298448 
(210) Søknadsnr.: 201801133 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.06.04 

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

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; Applikasjonsprogramvare 
for mobiltelefoner; Dataprogrammer og programvare for 
bildebehandling brukt for mobiltelefoner; 
Dataprogramvare for behandling av digitale bilder; 
Dataprogramvare for bildebehandling; 
Dataprogramvare for å organisere og vise digitale 
bilder og fotografier; Programvare for behandling av 
bilder;  grafikk og tekst; Dataprogrammer og 
programvare.  

  Klasse 36   Behandling av betalingstransaksjoner via internett; 
Valutatransaksjoner; Utføring av 
betalingstransaksjoner; Utførelse av 
valutatransaksjoner for andre; Utførelse av økonomiske 
transaksjoner over internett. 

 
(730) Innehaver: 
 DECENTRALIZE IT AS, v/ UiA Nyskaping, 

Universitetsveien 13, 4630 KRISTIANSAND S 
 Innsiger: 
 Instagram LLC , 1601 Willow Road, CA94025, MENLO 

PARK, US 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.02.12. 
  

 
(111) Reg.nr.: 300918 
(210) Søknadsnr.: 201805549 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.11.12 

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

  Klasse 7   Maskiner for høsting; hårklippemaskiner for dyr; sag 
[maskiner]; strikkemaskiner; maskiner for farging; 
møller [maskiner]; maskiner for å lage smør; miksere 
[maskiner]; bakemaskin; maskin for å lage pølser; 
skrellemaskiner;  kjøttkvern [maskiner]; 
elektromekaniske drikkemaskiner; bærbare roterende 
damppresser for tekstiler; elektrisk 
plastforseglingsapparater [emballasje]; miksere 
[maskiner]; oppvaskmaskiner; kaffekvern, ikke 
hånddrevet; elektriske fruktpresser til 
husholdningsbruk; elektriske kjøkkenmaskiner; 
elektriske pressere for husholdningsbruk; boksåpnere, 
elektriske; elektriske visper for husholdningsbruk; 
sentrifuger [ikke oppvarmet]; vaskemaskiner 
[skittentøy]; disintegrator; taljer; stanse for 
stansemaskiner; dampmotorer; gnistplugger for interne 
forbrenningsmotorer; skjæremaskiner; elektriske 
skrutrekkere; sprøytepistoler for maling; dynamoer; 
trykkluftpumper; trykkregulatorer [deler av maskiner]; 
sveisemaskiner, elektriske; vaskemaskiner; støvsugere;
søppelkvern; elektriske skopoleringsmaskiner; 
galvaniseringsmaskiner. 

  Klasse 8   Brynestein; brynesteinholdere; barberkniver; slipehjul 
[håndverktøy];  slipestein [håndverktøy]; bushhammere; 
raker [håndverktøy]; skovler [håndverktøy]; spader 
[håndverktøy]; ugresshakke [håndverktøy]; ryddekniver; 
sigder; fruktplukkere [håndverktøy]; plantesje 
[hagearbeid]; redskaper for poding[håndverktøy]; 

hageredskaper, hånddrevet; harpuner; østersåpnere; 
skjeggklippere; pedikyrsett; barbermaskiner, elektrisk 
eller ikke-elektrisk; hårklippere til personlig bruk, 
elektrisk og ikke-elektrisk; hårfjerningsapparater, 
elektrisk og ikke-elektrisk; neglpolerere, elektrisk eller 
ikke-elektrisk; negleklippere, elektriske eller ikke-
elektriske; manicuresett, elektrisk; ørepiercingapparat; 
stansere [håndverktøy]; tang; stemplingsverktøy 
[håndverktøy]; kreppetang; rettetang; pinsett; saks; 
grønnsakskutter; batonger; bordgafler; bestikk; skjeer; 
sleiver [håndverktøy]; isplukkere; sølvfat [kniver, gafler 
og skjeer]; plastskjeer, gafler og bordkniver; 
knivhåndtak. 

  Klasse 9   Tastaturer for datamaskin; eksterne enheter til 
datamaskin; koblinger [databehandlingsutstyr]; USB-
minnepinner; mus [tilbehør til datamaskin]; skrittellere; 
vekter; vekter med kroppsmasseanalysatorer; linjaler 
[måleinstrumenter]; bærbare aktivitetsmålere; trådløse 
rutere; hodetelefoner; bærbare mediespillere; 
øretelefoner; lydforsterkere; bevegelsessensorer; 
trykksensorer; kabler; plugger, sstikkontakter og andre 
kontakter [elektriske tilkoblinger]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; elektriske adaptere; 
termostater; strømbrytere; strømadaptere; elektriske 
lysbrytere; skjøteledninger med bevegelige uttak; 
røykvarslere; elektroniske dørlåser; fingeravtrykkdørlås; 
USB-adaptere; soldrevne oppladbare batterier; 
batteripakker. 

  Klasse 10   Apparater for pulsmåling; tåteflasker. 
  Klasse 11   Lyspærer; lamper; glødelamper; elektriske 

lommelykter; utladningsrør, elektriske til belysning; 
lysdiffusorer; belysningsapparater og installasjoner; 
lysdioder [LED] belysningsapparater; bakteriedrepende 
lamper for rensing av luft; kjøkkenutstyr, elektrisk; 
fruktstekere; varme plater; kaffemaskiner, elektriske; 
vannkoker, elektrisk; elektriske apparater for å lage 
yoghurt; brødbakingsmaskiner; sjokoladefontener, 
elektrisk; ismaskiner og apparater; kjøleskap: vinskap, 
elektrisk; luftdeodoriseringsapparater; filtre for air 
condition; luftfilterinstallasjoner; lufttørkere; 
klimaanlegginstallasjoner; luftrensende apparater og 
maskiner; elektriske vifter til personlig bruk; luftfuktere 
for husholdningsbruk; elektriske vifter for 
airconditioning; avtrekksvifter for kjøkken; tørketromler, 
elektriske; dampmaskiner for tekstiler; hårfønere; 
jernvarmer for strykejern; soldrevne ovner; peiser, 
innendørs; vannvarmer; vanningsinstallasjoner, 
automatiske; ornamentale fontener; 
varmtvannsbereder; håndtørkingsapparater for 
vaskerom; toalettseter; vannrensingsinstallasjoner; filter 
for drikkevann; vannbløtningsapparater og 
installasjoner; radiatorer, elektriske; fotvarmere, 
elektrisk eller ikke-elektrisk; varmeflasker. 

  Klasse 12   Sigarettenner for biler; sparkesykler [kjøretøy]. 
  Klasse 14   Armbåndsur; remmer for klokker; klokkebånd; 

klokkekjeder; kronografer [klokker] klokker og ur, 
elektriske; klokker; urkasser [deler av klokker]; 
smykkedeler til smykkefremstilling; smykkeskrin; kjeder 
[smykker]. 

  Klasse 21   Tannbørster, elektriske; hoder for elektriske 
tannbørster; tannbørster;   teppefeieredskaper. 

  Klasse 25   Klær; konfeksjon [bekledning]; sportsgensere, t-
skjorter, infrafrøde klær, sko, sportssko, sportsstøvler, 
halstørkler; hofteholdere, øyemasker. 

  Klasse 28   Kontroller for spillkonsoller; joysticks for videospill; 
scootere [leker]; droner [leker]; elektroniske leker; 
stasjonære treningssykler; 
kroppsrehabiliteringsapparater; 
kroppsbyggingsapparater; treningsapparater; 
ekspandere [muskelstrekkere]; sykkelruller for 
stasjonære sykler; håndvekter; hang glidere; 
treningsmaskiner; leggbeskyttelse [sportsartikler]; 
albuebeskyttelse [sportsartikler]; knebeskyttelse 
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[sportsartikler]; beskyttelsespolstring [deler av 
sportsbekledning]. 

 
(730) Innehaver: 
 ShenZhen Global Egrow E-Commerce Co. Ltd., 201,2 

F, Blk 8,Zhongxing Industrial Town, Chuangye Rd, 
Nanshan Dist, Shenzhen, Guangdong, Kina (CN) 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Hager SE , Zum Gunterstal, 66440, BLIESKASTEL, 

DE 
 Innsigers fullmektig: 
 CURO AS , Vestre Rosten 81, 7075, TILLER, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.01.27. 
  

 
(111) Reg.nr.: 300967 
(210) Søknadsnr.: 201704375 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.11.12 

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

  Klasse 1   Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og 
fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, 
ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; 
kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 

  Klasse 6   Transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og 
-tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallcontainere for lagring eller 
transport; sikkerhetsskap og -skrin. 

  Klasse 19   Stive rør (ikke av metall) for bygnings- og 
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; 
transportable hus (ikke av metall). 

  Klasse 37   Konstruksjon av veier. 
 
(730) Innehaver: 
 FERDIGBETONG AS, Postboks 6342, 9293 TROMSØ 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, 

Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 Norock & Co AS , Gråkamveien 14 C, 0779, OSLO, 

NO 
 Innsigers fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI , c/o Trademack-

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

 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.01.14. 
  

 

(111) Reg.nr.: 301421 
(210) Søknadsnr.: 201816146 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.12.10 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 32   Øl. 
  Klasse 33   Drikkelig sprit. 
 
(730) Innehaver: 
 DRUM BREW AS, Vågsnesveien 99, 4812 

KONGSHAVN 
 Innsiger: 
 Baron Philippe de Rothschild SA , 10, rue de Grassi , 

33250, PAUILLAC, FR 
 Innsigers fullmektig: 
 ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, 

NO 
 Avgjørelse: 
 Registrerinen er opprettholdt etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.01.21. 
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(111) Reg.nr.: 301509 
(210) Søknadsnr.: 201804344 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.12.17 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 21   Tannbørstesett med tannbørste og tanntråd; 
tanntråddispenser; tannbørster; tannpirkere med smak; 
tanntråd.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
kursvirksomhet og opplæring av tannleger. 

  Klasse 44   Tannlegetjenester; tannreguleringstjenester; 
tannlegebehandling; tannklinikktjenester; 
tannhygieniske tjenester. 

 
(730) Innehaver: 
 ORIS DENTAL HOLDING AS, Kongens gate 18, 7011 

TRONDHEIM 
(750) Innehavers fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 

St.Olavs plass, 0028 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 ORBIS Dental Handelsgesellschaft mbH , 

Schuckertstrasse 21, 48153, MÜNSTER, DE 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er delvis opphevet etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.02.18. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 302308 
(210) Søknadsnr.: 201901526 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2019.02.11 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 14   Ur- og kronometriske instrumenter; armbåndsur; skrin 
for ur; elektriske ur. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av ur- og kronometriske 
instrumenter. 

 
(730) Innehaver: 
 HALDDE GROUP AS, Spireaveien 33, 9515 ALTA 
(750) Innehavers fullmektig: 
 HALDDE GROUP AS, Spireaveien 33, 9515 ALTA, 

Norge 
 Innsiger: 
 Epoch Stockholm AB , Box 539, 14633, TULLINGE, 

SE 
 Avgjørelse: 
 Registreringen er opprettholdt etter innsigelse. 

Avgjørelsen ble endelig 2020.01.21. 
  

 
(111) Reg.nr.: 305978 
(210) Søknadsnr.: 201912167 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2019.09.30 

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

  Klasse 5   Kardiovaskulære legemidler; kapsler for medisiner; 
endose kapsler, tomme, for farmasøytiske formål. 

  Klasse 10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære 
apparater og instrumenter; medisinsk utstyr; beholdere 
for medikamenter. 

 
(730) Innehaver: 
 ASAMEDIC AS, BedriftssenteretPostboks 474 

Bedriftssenteret, 1411 KOLBOTN 
(750) Innehavers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Tillotts Pharma AG , Baslerstrasse 15, 4310, 

RHEINFELDEN, CH 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS , Postboks 2003 Vika, 0125, 

OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet.  
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(111) Int.reg.nr: 1394444 
(210) Søknadsnr.: 201803894 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2018.11.26 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

9 Computer programs; software; computer games 
entertainment software; interactive entertainment 
software for use with computers; computer programs 
downloaded via the internet [software]; computer 
programs for games, contests of fortune or luck, games 
of chance, casinos, lotteries, slot machines, betting and 
gambling. 

38 Telecommunications; network transmission of sounds, 
images, signals and data; transfer of data by 
telecommunication; electronic network 
communications; providing access to computer 
networks allowing access to gaming, gambling and 
betting information and services via internet other 
networks or communications channels; internet portal 
services; data transmission services over 
telecommunications networks; telephone services; 
providing access to telecommunication networks; 
providing telecommunications connections to a global 
computer network or databases; satellite broadcasting 
services relating to sporting events; broadcasting of 
programs via the internet; broadcasting and 
transmission of audio-visual and multimedia content via 
the internet; audio, video and multimedia broadcasting 
via the internet and communications networks; 
electronic transmission and retransmission of sounds, 
images, documents, messages and data; 
retransmission of sports events via internet; streaming 
of audio-visual and multimedia digital content via the 
internet; electronic transmission and streaming of 
digital media content for others via global and local 
computer networks; digital transmission services for 
audio and video data; video transmission via digital 
networks. 

41 Entertainment; interactive entertainment; entertainment 
services provided on-line from a computer database or 
internet; arranging of contests; organization of games 
and competitions; organizing and conducting lotteries; 
casinos, gaming and gambling services; lottery 
services; betting services; on-line gaming services; 
gambling services; sporting results services. 

 
(730) Innehaver: 
 LeoVegas Gaming Ltd. , LeoVegas, Level 7, The Plaza 

Business Centre, Bisazza Street, SLM1640, SLIEMA, 
MT 

 Innsiger: 
 Jaguar Land Rover Limited , Abbey Road, CV34LF, 

WHITLEY, COVENTRY, GB 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, 

NO 

 

 Avgjørelse: 
 Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale 

registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf. 
varemerkeloven § 71 tredje ledd. 
Avgjørelsen ble endelig 2020.02.11. 

  
 
 
(111) Int.reg.nr: 1403373 
(210) Søknadsnr.: 201806643 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2019.01.28 

(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

12 Wheels; cycles; tricycle brackets (bicycle, tricycle 
parts); pumps for bicycle tires; automobile inner tubes; 
automobile tires [tyres]; tricycle tyres; casings for 
pneumatic tires [tyres]; solid tires; automobile tires 
[tyres]; inner tubes of bicycles and tricycles. 

 
(730) Innehaver: 
 Qingdao Grandstone Tyre Corporation Limited , Room 

509, No.54 Beijing Road, Baoshui DIST, , QINGDAO 
SHANDONG PROV., CN 

 Innsiger: 
 Bridgestone Corporation , 1-1, Kyobashi 3-chome, 

Chuo-ku, 104-8340, TOKYO, JP 
Bridgestone Licensing Services, Inc. , 200 4th Avenue 
South, Suite 100, TN37201, NASHVILLE, 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 2020.02.13. 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201615224
(540) Gjengivelse av merket

REAL ESTATE WORKING 
FOR YOU 

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

35  Forretningstjenester, nemlig, promotere
interessene for eiendomsinvesteringsselskaper og
reklame innen eiendomsindustri; anskaffe statistisk
informasjon, handelsinformasjon, og
markedsundersøkelser og analyser innen aksjer,
obligasjoner og annen finansielle virkemidler;
Reklameadministrasjon av lisensiering av finansielle
produkter for bruk av andre, nemlig, lisensiering av
kontrakter, valutafond, og fellesobligasjoner som er målt
av eiendomssikkerhetsindex; anskaffe og oppdatere en
index av eiendomsinvesteringfond, eiendomsselskap,
og reklame innen eiendomsindustri for andre, og
anskaffe regler for sammensetning av index; anskaffe
nettside med informasjon, ikke-nedlastbar lyd og
videopresentasjoner innen bedriftsinformasjon om
eiendomsselskaper.
36  Anskaffe informasjon innen
eiendomsinvesteringsfond og eiendomsreklame;
anskaffe nettside med informasjon, ikke-nedlastbar lyd
og videopresentasjoner innen
eiendomsinvesteringsfond og reklame innen
eiendomsindustri.
41  Utdanningstjenester, nemlig, gjennomføre
konferanser, verksteder, seminarer og undervisning
innen eiendomsinvesteringsfond og reklame innen
eiendomsindustri; anskaffe online tidsskrifter, nemlig,
magasiner med medieklipp innen
eiendomsinvesteringsfond og reklame innen
eiendomsindustri; anskaffe web seminarer, podcaster,
webdokumenter og online videoklipp innen
eiendomsinvesteringsfond og reklame innen
eiendomsindustri; publikasjon av bøker, magasiner,
tidsskrifter, flygeblad, daglig lister med finanisell
statistikk, handelsinformasjon, markedsundersøkelser
og analyser innen eiendomsinvesteringsfond og
reklame innen eiendomsindustri; utdanningstjenester,
nemlig, anskaffe online seminarer innen
eiendomsinvesteringsfond, eiendomsselskaper og
reklame innen eiendomsindustri;
underholdningstjenester, nemlig, anskaffe podcaster og
webdokumenter innen eiendomsinvesteringsfond,
eiendomsselskaper og reklame innen eiendomsindustri.

(731) Søker:
National Association of Real Estate Investment Trusts,
Inc. A Corporation organized in Washington D.C. , 1875
I Street, NW, Suite 600, WA20006, WASHINGTON,
D.C., US

(740) Fullmektig:
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO,
NO
Søknad inngitt:
2016.12.20
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.07.12):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.09.12
Klagenemndas avgjørelse av 2019.12.10:
1 Klagen forkastes.
2 Søknadsnummer 201615224, ordmerket REAL
ESTATE WORKING FOR YOU, nektes registrert for
samtlige tjenester i klasse 35, 36 og 41.

(111) Reg.nr: 278654 
(210) Søknadsnr.: 201409346 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2014.11.1 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29        Meieriprodukter: melk og melkeprodukter;
smakssatt melk; melkebaserte drikker; milkshake;
yoghurt og drikkeyoghurt.
30        Kaffe, te, kakao og sjokolade; kaffedrikker,
tedrikker, sjokoladedrikker og kakaodrikker;
næringsmidler av korn, müsli; iskrem, yoghurtis, spiseis.

(730) Innehaver:
Tine SA , Dronning Eufemias gate 6, 0191, OSLO, NO

(740) Fullmektig:
Kvale Advokatfirma DA , Postboks 1752 Vika, 0122,
OSLO, NO
Kravstiller:
UNIL AS , Karenslyst allé 12-14, 0278, OSLO, NO
Kravstillers  fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO, NO
Krav om administrative overprøving innkommet:
2018.12.05
Patentstyrets avgjørelse (2019.07.02):
Registreringen slettes for «Meieriprodukter,
melkeprodukter; yoghurt og drikkeyoghurt» i klasse 29
og «Kaffe, te, kakao; kaffedrikker, tedrikker,
kakaodrikker; næringsmidler av korn, müsli; yoghurtis» i
klasse 30, jf. varemerkeloven § 37.
Registreringen opprettholdes for «melk, melkebaserte
drikker; smakstilsatt melk, sjokolademelk og milkshake»
i klasse 29 og «sjokoladedrikker, sjokolade med melk
(drikker), sjokolade, og iskrem» i klasse 30, jf.
varemerkeloven § 38.
I sakskostnader betaler Tine SA kr 52 375,-
til Unil AS innen 2 – to – uker fra avgjørelsens
meddelelse, jf. patentstyreloven § 9.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.09.02
Klagenemndas avgjørelse av 2020.03.12:
1 Klagen tas til følge.
2 Varemerkeregistrering nr. 278654 opprettholdes i sin
helhet.
3 Sakskostnader tilkjennes ikke.
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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.: 1037655 
(210) Søknadsnr.: 201005375 
(151) Reg.dato: 2010.02.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.02.26 

(220) Inndato: 2010.05.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

EUR-LEX 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 L'Union Européenne représentée par la Commission 

Européenne, 200, rue de la Loi, 1049 BRUSSEL, 
Belgia 

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

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Photographic, cinematographic and teaching 
apparatus and instruments; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic recording media; recording disks; calculating 
machines; data processing equipment and computers; 
audiovisual teaching apparatus; video cassettes; video 
screens; monitors (computer programs); computer 
peripheral devices; computer mice (data processing 
equipment); electronic pens for visual display units; 
compacts disks (audio and video); optical and magnetic 
data media; magnetic disks; optical disks; compact 
optical disks; magnetic data medium. 

  Klasse 16   Paper, cardboard, not included in other classes; 
printed matter; bookbinding material; photographs; 
stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters 
and office requisites (except furniture); plastic materials 
for packaging (not included in other classes); printing 
type; printing blocks. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
research and studies in connection with marketing; 
dissemination of advertising materials (including tracts, 
prospectuses, postcards, booklets, printed documents 
and samples); administrative services for the search for 
data and information; administrative management of 
data and information; administrative management of 
official publications and periodicals; advertising via 
electronic means. 

  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities; 
organising cultural competitions; organization of 
exhibitions for cultural purposes. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1054399 
(210) Søknadsnr.: 201011539 
(151) Reg.dato: 2010.02.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.02.24 

(220) Inndato: 2010.11.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

ROTOPRESS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Feldhorst 4, 

27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Motorised land vehicles for municipal purposes, in 
particular vehicles for cleaning sewers, street sprinkler 
vehicles, waste collection and transport vehicles; 
container-type closed waste disposal superstructures 
for waste collection and transport vehicles with at least 

one opening for waste materials and secondary raw 
materials, as structural parts of vehicles. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1345341 
(210) Søknadsnr.: 201706366 
(151) Reg.dato: 2017.02.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.02.24 

(220) Inndato: 2017.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLE & ONION 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Turner Broadcasting System Europe Limited, Turner 

House, 16 Great Marlborough Street, W1F7HS 
LONDON, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Audio visual recordings featuring films and 
entertainment programs featuring animation targeted 
primarily to children and young adults; downloadable 
audiovisual files featuring animation targeted primarily 
to children and young adults; all of the aforementioned 
goods are only in connection with an animated 
entertainment series targeted primarily to children and 
young adults and featuring two fictional characters, one 
of whom is an anthropomorphic apple and the other an 
anthropomorphic vegetable. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing 
entertainment programs and content featuring 
animation targeted primarily to children and young 
adults via television, satellite, the internet, wireless 
networks and other electronic communication networks; 
all aforementioned services are only in connection with 
an animated entertainment series targeted to children 
and young adults and featuring two fictional characters, 
one of whom is an anthropomorphic apple and the 
other an anthropomorphic vegetable. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1352500 
(210) Søknadsnr.: 201708407 
(151) Reg.dato: 2017.03.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.03.17 

(220) Inndato: 2017.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUBO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 KUBO Robotics ApS, Niels Bohrs Allé 185, 5220 

ODENSE SØ, Danmark 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Robots [machines] for education in the fields of logic, 
programming and computer technology. 

  Klasse 16   Instructional and teaching material (except apparatus) 
for education using robots in the fields of logic, 
programming, and computer technology. 

  Klasse 28   Electronic learning toys and toy robots for education in 
the fields of logic, programming, and computer 
technology. 

  Klasse 42   Design and development of robots (computer 
hardware) and computer software for use with robots, 
for education. 
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(111) Reg.nr.: 1354605 
(210) Søknadsnr.: 201708958 
(151) Reg.dato: 2017.02.01 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.02.01 

(220) Inndato: 2017.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

EXC 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Holland America Line - USA Inc., 450 Third Avenue 

West, WA98119 SEATTLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Coordinating travel arrangements for individuals and 
for groups; arranging and conducting transportation for 
travel tours which also feature animal riding, 
aquariums, nature reserves and zoo visits, architectural 
tours, ATV riding tours, off roading, beach excursions, 
biking, boating, canoeing, culinary experiences, cultural 
events, dog sledding, dune and beach buggy riding 
tours, environmental tours, fishing, golfing, helicopter 
riding and tours, hiking, historical tours, automobile 
tours, kayaking, paddleboating, private touring, rock 
climbing, sailing, scuba diving, seaplane tours, 
shopping, sightseeing, snorkeling, snubaing, submarine 
tours, swimming with sea life, train tours, sites which 
have been designated as culturally, educationally, or 
scientifically significant, walking tours, water parks, 
water scooter riding tours, and zip lining and canopy 
excursions; recreational services, namely, organization 
of transportation for sightseeing travel tour. 

  Klasse 41   Arranging and conducting guided tours of cruise 
ships; providing guided tours in the nature of whale-
watching tours; providing guided tours in the nature of 
hiking tours; lending library services; lending of books 
and other publications; educational services, namely, 
conducting seminars, lectures, and workshops in 
personal awareness; movie showing; planning 
arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; recreational services for 
educational and/or entertainment purposes in the 
nature of arranging and conducting guided tours as 
related to animal riding, aquariums, nature reserves, 
zoos, architecture, ATV riding, off roading, biking, 
boating, canoeing, culinary events, cultural events, dog 
sledding, dune and beach buggy riding, fishing, golfing, 
helicopter rides, hiking, historical places, kayaking, 
paddleboating, rock climbing, sailing, scuba diving, 
seaplanes, shopping, snorkeling, submarines, 
swimming with sea life, sites which have been 
designated as culturally, educationally, or scientifically 
significant, water parks, water scooter riding, and zip 
lining and canopy event. 

  Klasse 43   Restaurant and bar services; providing high quality 
food to passengers via various menus developed for 
specific ports of call via cruise ship services. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1379404 
(210) Søknadsnr.: 201716486 
(151) Reg.dato: 2017.09.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.09.26 

(220) Inndato: 2017.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

CROWN CHAMPIONSHIP 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Supercell Oy, Itämerenkatu 11, 00180 

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

  Klasse 9   Computer software and computer game software; 
downloadable computer software and computer game 
software; data storage media; game software adapted 
for use with television receivers; pre-recorded motion 
picture, television, and animation films; bags, cases 

and sleeves for storing and carrying telephones, 
computers, headphones and cameras; covers for 
mobile phones, portable computers and tablets; 
headphones; downloadable publications relating to 
computer games, computer game characters and 
electronic sports; decorative magnets; memory sticks; 
belts and straps for telephones, computers, 
headphones and cameras; none of the aforesaid in 
relation to gambling, casino or hotel services. 

  Klasse 16   Paper and cardboard; comic books; newspapers, 
photographs, magazines, books relating to computer 
games, computer characters and electronic sports, 
printed periodicals, newsletters, notebooks, and 
brochures; computer game instruction manuals; writing 
paper and envelopes; calendars; bookmarks; notebook 
and calendar covers; cardboard boxes; party 
decorations made of paper; pens, erasers; posters, 
paper banners; figures made of paper; paper bags; 
sticker albums, stickers; cards, post cards, collectable 
cards, trading cards; paper signs; none of the aforesaid 
in relation to gambling, casino or hotel services. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat shirts, 
shirts, blouses, vests; jeans, pants, shorts; underwear, 
sportswear; socks; coats, jackets, suits; skirts; scarves; 
gloves, mittens; bathing suits, pajamas, negligee robes, 
bathrobes; caps and hats; none of the aforesaid in 
relation to gambling, casino or hotel services. 

  Klasse 28   Electronic games; hand-held units for playing 
electronic games; action skill games; action figures as 
toys; toys, games and playthings; board games; game 
cards; play sets for action figures; game cards and 
playing cards; soft dolls; plush toys; stuffed toys, water 
toys, wooden toys, toys made of plastics; children's 
multiple activity toys; puzzles; balloons; bags, cases 
and sleeves for storing and carrying apparatus for 
games; none of the aforesaid in relation to gambling, 
casino or hotel services. 

  Klasse 41   Providing on-line computer games; providing on-line 
computer games, multi-player matching services, and 
on-line entertainment in the nature of tournaments, 
cyber or virtual sports leagues and games shows; 
providing information on-line relating to computer 
games; providing on-line publications relating to 
computer games, computer characters and electronic 
sports; organising and conducting video and computer 
game matches and tournaments; organising of 
electronic sports events; none of the aforesaid in 
relation to gambling, casino or hotel services. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1383613 
(210) Søknadsnr.: 201800245 
(151) Reg.dato: 2017.08.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.08.11 

(220) Inndato: 2018.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

Zukera 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Nordzucker AG, 9, Küchenstrasse, 38100 

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

  Klasse 1   Artificial sweeteners (chemical products) and probiotic 
substances (chemical products), stevia and 
steviaglycoside (chemical products), 
fructooligosaccharides (chemical products), 
galactooligosaccharides (chemical products), tagatose 
(chemical products), trehalulose (chemical products); 
chemicals including sweeteners for industrial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry 
purposes and for preserving foodstuffs; chemical 
substances for preparing foodstuffs; alcohol; ethanol 
and bioethanol for scientific purposes; fertilising 
preparations, in particular carbolime. 

  Klasse 4   Sugar beet pulps and sugar beet pellets for use as 
fuel in biogas plants and machines. 
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  Klasse 29   Marmalade, jams, jellies; gelling powders and 
substances, in particular for fruits, bread and fruit 
spreads, sweet groats, jellies, puddings and ices; 
foodstuffs containing stevia and/or stevia derivatives 
(not included in other classes). 

  Klasse 30   Sugar, in particular sugar from sugar beets and cane, 
including organically produced sugar, including refined 
sugar, white sugar, lump sugar, caster sugar, nib 
sugar, liquid sugar, invert sugar, fructose, glucose, 
maltose, icing sugar, cane sugar, brown sugar, brown 
raw sugar, caramelized sugar, jam sugar, tea sugar, 
white and brown candied sugar, vanilla sugar, vanillin 
sugar, sugar crystals, preserving sugar, stevia sugar, 
sweeteners obtained from stevia; foodstuffs containing 
stevia and/or stevia derivatives (not included in other 
classes); natural sweeteners; ingredients containing 
sugar and sweeteners in liquid, paste or powder form, 
for making desserts, in particular sweet groats, jellies, 
bread and fruit spreads, puddings, ices; liquid syrup, 
treacle, molasse and vinasse; sweetmeats (candy), 
confectionery, in particular fondants; confectioners' 
glaze; sweet groats; thick juice of sugar beets (liquid 
sugar). 

  Klasse 31   Foodstuffs and beverages for animals, all based on 
sugar beets; unprocessed sugar beets; animal 
foodstuffs, namely sugar beet pulps and sugar beet 
pellets; all the before mentioned goods to be used for 
bees, horses, agricultural livestock and / or livestock 
husbandry. 

  Klasse 32   Syrups and other preparations for making beverages. 
  Klasse 35   Wholesale and retail services in relation to artificial 

sweeteners (chemical products), stevia and 
steviaglycoside (chemical products), alcohol, ethanol 
and bioethanol, fertilising preparations, marmalade, 
jams, sweet groats, jellies, sugar in particular sugar 
from beet and cane, including organically produced 
sugar, refined sugar, white sugar, lump sugar, caster 
sugar, nib sugar, liquid sugar, invert sugar, fructose, 
glucose, maltose, icing sugar, cane sugar, brown 
sugar, brown raw sugar, caramelized sugar, jam sugar, 
tea sugar, white and brown candied sugar, vanilla 
sugar, vanillin sugar, sugar crystals, preserving sugar, 
stevia sugar, sweeteners obtained from stevia, 
foodstuffs containing stevia and/or stevia derivatives, 
natural sweeteners, treacle, molasse, vinasse, glaze, 
food for bees, unprocessed sugar beets, sugar beet 
pulps and sugar beet pellets, thick juice from sugar 
beets, syrups and other preparations for making 
beverages; advertising; business management; 
business administration; office functions. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1418153 
(210) Søknadsnr.: 201810777 
(151) Reg.dato: 2018.01.25 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.01.25 

(220) Inndato: 2018.08.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

ART 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Active Release Techniques, LLC, 9240 Explorer Drive, 

Suite 210, CO80920 COLORADO SPRINGS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Audio and video recordings featuring courses of 
instruction in the fields of health care, wellness, medical 
treatment, physical rehabilitation, physical therapy and 
chiropractic; downloadable webcasts and webinars in 
the fields of health care, wellness, medical treatment, 
physical rehabilitation, physical therapy and 
chiropractic; educational software in the fields of health 
care, wellness, medical treatment, physical 
rehabilitation, physical therapy and chiropractic; 

downloadable educational course material in the field of 
health care, wellness, medical treatment, physical 
therapy, and chiropractic, and also an educational 
DVD. 

  Klasse 16   Textbooks in the fields of physical therapy and 
chiropractic; educational publications, namely, training 
manuals, posters, workbooks, educational booklets and 
textbooks in the fields of physical rehabilitation, 
physical therapy and chiropractic; educational kits sold 
as a unit in the fields of physical rehabilitation, physical 
therapy and chiropractic consisting primarily of 
textbooks and training manuals; printed educational 
materials in the fields of physical rehabilitation, physical 
therapy and chiropractic; educational books in the fields 
of physical rehabilitation, physical therapy and 
chiropractic, all of the foregoing excluding printed 
instructional, educational, and teaching materials and 
matter in the field of cognitive behavioral intervention 
techniques. 

  Klasse 41   Educational services, namely, providing training and 
courses of instruction in the fields of physical 
rehabilitation, physical therapy and chiropractic; 
publication of textbooks in the fields of physical 
rehabilitation, physical therapy and chiropractic; 
providing educational demonstrations in the fields of 
physical rehabilitation, physical therapy and 
chiropractic; providing educational assessment 
services; educational testing services; educational 
examination services; educational services, namely, 
providing online classes, seminars and workshops in 
the fields of physical rehabilitation, physical therapy 
and chiropractic; providing information online relating to 
educational opportunities; educational services, 
namely, developing, arranging and conducting 
educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the fields of physical 
rehabilitation, physical therapy and chiropractic; 
chiropractic instruction; providing information relating to 
educational opportunities in the fields of health care, 
wellness, medical treatment, physical rehabilitation, 
physical therapy and chiropractic, and chiropractic 
instruction via a website, and chiropractic instruction; 
entertainment and educational services, namely, 
providing non-downloadable webcasts and webinars in 
the fields of physical rehabilitation, physical therapy 
and chiropractic, all of the foregoing excluding physical 
fitness workout and conditioning related services. 

  Klasse 44   Chiropractic services; physical rehabilitation and 
physical therapy services; providing chiropractic, 
physical rehabilitation and physical therapy services to 
corporate clients for the benefit of their employees; 
providing wellness services to corporate clients in the 
nature of on-site programs featuring provision of 
preventative soft-tissue treatment to corporate 
employees. 
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(111) Reg.nr.: 1419902 
(210) Søknadsnr.: 201811154 
(151) Reg.dato: 2018.06.15 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.06.15 

(220) Inndato: 2018.08.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Smith & Cult, LLC, 3800 NE 1st Avenue, 6th floor, 

FL33137 MIAMI, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Cosmetics; lip gloss; lipstick; make-up. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1424482 
(210) Søknadsnr.: 201812616 
(151) Reg.dato: 2018.07.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.07.06 

(220) Inndato: 2018.09.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

SEROLA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Serola Biomechanics, Inc., 5406 Forest Hills Court, 

IL61111 LOVES PARK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Providing education in biomechanics, namely, 
providing a website featuring non-downloadable articles 
to educate others on biomechanics; conducting 
seminars, lectures, and workshops in biomechanics. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1447968 
(210) Søknadsnr.: 201901650 
(151) Reg.dato: 2018.10.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.10.22 

(220) Inndato: 2019.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

EDMODO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Edmodo, Inc., 1200 Park Place, Suite 400, CA94403 

SAN MATEO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable software for use in sharing educational 
resources and communicating with students, teachers, 
and parents, in connection with learning management 
systems; mobile application software for use in sharing 
educational resources and communicating with 
students, teachers, and parents in connection with 
learning management systems. 

  Klasse 35   Providing via a website an online marketplace for 
exchanging goods and services in the nature of 
educational resources and materials with other users; 
providing via a website featuring technology that 
enables users to collect and share educational 
resources and materials. 

  
 

(111) Reg.nr.: 1449910 
(210) Søknadsnr.: 201902103 
(151) Reg.dato: 2018.09.17 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.09.17 

(220) Inndato: 2019.02.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

SAMSUNG 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Samsung C&T Corporation, 123, Olympic-ro, 35-gil, 

Songpa-gu, SEOUL, Sør-Korea 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical products for the treatment of 
colorectal cancer; biopharmaceuticals for the treatment 
of cancer; antibodies for medical purposes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of arthritis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diseases of the metabolic system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammatory diseases; biopharmaceuticals; 
pharmaceuticals, biosimilars and biological 
preparations for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for the treatment of leukemia; vaccines 
against pneumococcal infections; pharmaceutical 
preparations for ocular use; pharmaceutical drug for the 
treatment of anemia; biochemical preparations for 
medical purposes; nutraceutical preparations for 
therapeutic or medical purposes; nutraceuticals for use 
as dietary supplements. 

  Klasse 10   Respiration monitors; apparatus for monitoring 
patients and analysing arrhythmias; equipment for 
respiratory technology, namely, respiratory masks for 
medical purposes; apparatus for the treatment of 
deafness for hearing-impaired children; medical 
hearing and speaking equipment for the hearing-
impaired children; medical equipment for the hard of 
hearing, for diagnosis and therapy purposes; 
equipment for the localization of tumours; apparatus for 
dosage planning and the documentation of tumour 
radiotherapy; linear accelerators for tumour 
radiotherapy; medical apparatus and equipment for 
recording, processing, storing and reproducing medical 
images; point-of-care diagnostic apparatus, equipment 
and instruments for medical purposes; protective 
devices and protective screens for protecting against 
exposure to x-rays, for medical purposes; apparatus for 
ECG long-term storage and computerized ECG 
evaluation electroencephalography; electro-medical 
apparatus and equipment for x-ray diagnostics and x-
ray therapy; medical equipment for digital image 
recording, for contrast medium analysis with real time 
image reproduction; urine analysis apparatus; 
measuring apparatus for cardiac catheterization; 
medical CT scanners; peripheral devices of medical CT 
scanners; dental CT scanners; parts and fittings of 
dental CT scanners; magnetic resonance imaging 
[MRI] apparatus; gloves for medical purposes; patient 
monitoring sensors and alarms; biometric medical 
scanners for health check and diagnosis; biometric 
identification medical apparatus for health check and 
diagnosis. 

  Klasse 12   Connected vehicles; driverless cars [autonomous 
cars]; parts and fittings for autonomous vehicles; 
electric reversing alarms for vehicle incorporating 
parking assistance apparatus with foreview and 
rearview sensors; anti-theft warning apparatus for 
motor cars with software and hardware for internet of 
things. 

  Klasse 44   Medical information services provided via the internet; 
medical and pharmaceutical consultation; hygienic and 
beauty care for humans and animals; cosmetic and 
medical services for the care of the skin; dentistry; 
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conducting physical examination for medical purposes; 
hospitals; medical clinics; telemedicine services; 
providing health information; medical equipment rental; 
conducting physical examination for medical purposes 
via the internet. 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 1460006 
(210) Søknadsnr.: 201904822 
(151) Reg.dato: 2019.02.11 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.02.11 

(220) Inndato: 2019.04.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

OPSGENIE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 OpsGenie, Inc., 239 Causeway St., MA02114 

BOSTON, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable software for creating, sending and 
managing IT incident alert notifications; downloadable 
software for accessing, viewing, sharing, and 
monitoring data over computer networks. 

  Klasse 42   Providing temporary use of a non-downloadable 
computer software for creating, sending and managing 
IT incident alert notifications; providing temporary use 
of non-downloadable software for accessing, viewing, 
sharing, and monitoring data over computer networks. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 192327 
(151) Reg.Dato.: 1998.08.20 
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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.: 202000249 
(730) Søker: 
 GODE VERDIER NORGE, v/Inger Nedal, Vestsideveien 

481, 3410 SYLLING, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202001915 
(730) Søker: 
 Sylvåra AS, Setesdalsvegen 3214, 4748 RYSSTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202001916 
(730) Søker: 
 Sylvåra AS, Setesdalsvegen 3214, 4748 RYSSTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(210) Søknadsnr.: 202001917 
(730) Søker: 
 Sylvåra AS, Setesdalsvegen 3214, 4748 RYSSTAD, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 106300 
(210) Søknadsnr.: 19792785 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 108588 
(210) Søknadsnr.: 19792870 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109056 
(210) Søknadsnr.: 19791739 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 114805 
(210) Søknadsnr.: 19820353 
(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 119472 
(210) Søknadsnr.: 19791695 
(730) Innehaver: 
 Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 125525 
(210) Søknadsnr.: 19850598 
(730) Innehaver: 
 Essential Pharma Limited, Orange Point Building, Second 

Floor, Dun Karm Street, Birkikara By-Pass, BKR9037 
BIRIKIKARA, Malta 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 140459 
(210) Søknadsnr.: 19885061 
(730) Innehaver: 
 VOITH Patent GmbH, Sankt Pöltener Strasse 43, 89522 

HEIDENHEIM, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
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(111) Reg.nr.: 140767 
(210) Søknadsnr.: 19885022 
(730) Innehaver: 
 Coach Services, Inc, 10 Hudson Yards, NY10001 NEW 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156897 
(210) Søknadsnr.: 19910726 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 16044 
(210) Søknadsnr.: 18370 
(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 168651 
(210) Søknadsnr.: 19934376 
(730) Innehaver: 
 Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 174464 
(210) Søknadsnr.: 19951799 
(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 175800 
(210) Søknadsnr.: 19951801 
(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178728 
(210) Søknadsnr.: 19954438 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183259 
(210) Søknadsnr.: 19962826 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 183600 
(210) Søknadsnr.: 19962849 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 18739 
(210) Søknadsnr.: 21756 
(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188440 
(210) Søknadsnr.: 19951800 
(730) Innehaver: 
 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 

6300 ZUG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA, Postboks 

1364 Vika, 0114 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 188912 
(210) Søknadsnr.: 19975589 
(730) Innehaver: 
 Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
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(111) Reg.nr.: 201796 
(210) Søknadsnr.: 199910654 
(730) Innehaver: 
 LK International AG, Rothusstrasse 24, 6331 

HÜNENBERG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201797 
(210) Søknadsnr.: 199910656 
(730) Innehaver: 
 LK International AG, Rothusstrasse 24, 6331 

HÜNENBERG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201820 
(210) Søknadsnr.: 199911692 
(730) Innehaver: 
 SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 27 Rue 

Léonard de Vinci, 91090 LISSES, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201876 
(210) Søknadsnr.: 199907676 
(730) Innehaver: 
 NMU Seafood AS, Statsminister Michelsens vei 58 D, 

5231 PARADIS, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.27 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202173 
(210) Søknadsnr.: 199910657 
(730) Innehaver: 
 LK International AG, Rothusstrasse 24, 6331 

HÜNENBERG, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202983 
(210) Søknadsnr.: 199905722 
(730) Innehaver: 
 EGMONT PUBLISHING AS, Postbos 4980 Nydalen, 0441 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203425 
(210) Søknadsnr.: 19979952 
(730) Innehaver: 
 Solenis Technologies Cayman, L.P., Mühlentalstrasse 38, 

8200 SCHAFFHAUSEN, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 204349 
(210) Søknadsnr.: 200003275 
(730) Innehaver: 
 Harada Industry Co., Ltd., 6-2, Minamiohi 6-Chome, 

Shinagawa-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 216403 
(210) Søknadsnr.: 200200790 
(730) Innehaver: 
 SMARTHOTEL AS, Postboks 37, 4056 TANANGER, 

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

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 218835 
(210) Søknadsnr.: 200111647 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 229941 
(210) Søknadsnr.: 200501494 
(730) Innehaver: 
 Aluwave AB, Bergfotsgatan 9, 43135 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231435 
(210) Søknadsnr.: 200504924 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
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(111) Reg.nr.: 234110 
(210) Søknadsnr.: 200504334 
(730) Innehaver: 
 FUL IPCO LLC, 1411 Broadway 7th Floor, NY10018 NEW 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235308 
(210) Søknadsnr.: 200505023 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 237638 
(210) Søknadsnr.: 200600918 
(730) Innehaver: 
 Aluwave AB, Bergfotsgatan 9, 43135 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249326 
(210) Søknadsnr.: 200813202 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 249549 
(210) Søknadsnr.: 200813205 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254548 
(210) Søknadsnr.: 200912222 
(730) Innehaver: 
 Dollarosa AS, Lillevannsskogen 22, 0788 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255171 
(210) Søknadsnr.: 200913600 
(730) Innehaver: 
 Ocean Energy AS, Hatlevegen 1, 6240 ØRSKOG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255233 
(210) Søknadsnr.: 200907016 
(730) Innehaver: 
 Rigmor Hervik, Langkroken 16 A, 1394 NESBRU, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 255740 
(210) Søknadsnr.: 201001562 
(730) Innehaver: 
 Toshiba Tec Kabushiki Kaisha, 1-11-1, Osaki, 

Shinagawa-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 256529 
(210) Søknadsnr.: 201003419 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261486 
(210) Søknadsnr.: 201103743 
(730) Innehaver: 
 INDIAN GOURMET AS, Mjåvannsvegen 14, 4628 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262285 
(210) Søknadsnr.: 201102011 
(730) Innehaver: 
 STOCRETEC FLOORING AS, Postboks 1023 Jeløy, 

1510 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
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(111) Reg.nr.: 263600 
(210) Søknadsnr.: 201110799 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266262 
(210) Søknadsnr.: 201202559 
(730) Innehaver: 
 INDIAN GOURMET AS, Mjåvannsvegen 14, 4628 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 266845 
(210) Søknadsnr.: 201204228 
(730) Innehaver: 
 MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD., 1-1, 2-Chome, 

Higashikotari, NAGAOKAKYO-SHI, KYOTO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.17 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 268144 
(210) Søknadsnr.: 201208616 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 273141 
(210) Søknadsnr.: 201308551 
(730) Innehaver: 
 Star-M Corporation, 722-47 Higashi-Hoda, Besso-cho, 

673-044 MIKI-SHI, HYOGO-KEN, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277966 
(210) Søknadsnr.: 201407395 
(730) Innehaver: 
 INDIAN GOURMET AS, Mjåvannsvegen 14, 4628 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 278210 
(210) Søknadsnr.: 201407365 
(730) Innehaver: 
 INDIAN GOURMET AS, Mjåvannsvegen 14, 4628 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279759 
(210) Søknadsnr.: 201401215 
(730) Innehaver: 
 Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280044 
(210) Søknadsnr.: 201413296 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280962 
(210) Søknadsnr.: 201414079 
(730) Innehaver: 
 Noomas AS, Repslagergt. 17, 5034 BERGEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283605 
(210) Søknadsnr.: 201507262 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 285997 
(210) Søknadsnr.: 201514337 
(730) Innehaver: 
 V&V Design AS, Risveien 7, 0374 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
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(111) Reg.nr.: 289380 
(210) Søknadsnr.: 201606464 
(730) Innehaver: 
 Conduent, Inc., 100 Campus drive, Suite 200, NJ07932 

FLORHAM PARK, USA 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296019 
(210) Søknadsnr.: 201712458 
(730) Innehaver: 
 First Class Brands of Sweden AB, Finngatan 12, 22362 

LUND, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 20313 MALMÖ, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300477 
(210) Søknadsnr.: 201805975 
(730) Innehaver: 
 Riverence Holdings LLC, 604 W. Franklin St., ID83702 

BOISE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305731 
(210) Søknadsnr.: 201906288 
(730) Innehaver: 
 Musto Limited, International House St Katharine Docks St. 

Katharine’s Way, E1W1UN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305734 
(210) Søknadsnr.: 201906286 
(730) Innehaver: 
 Musto Limited, International House St Katharine Docks St. 

Katharine’s Way, E1W1UN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305735 
(210) Søknadsnr.: 201906285 
(730) Innehaver: 
 Musto Limited, International House St Katharine Docks St. 

Katharine’s Way, E1W1UN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305736 
(210) Søknadsnr.: 201906287 
(730) Innehaver: 
 Musto Limited, International House St Katharine Docks St. 

Katharine’s Way, E1W1UN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 308273 
(210) Søknadsnr.: 201913218 
(730) Innehaver: 
 EQUALITY CHECK AS, c/o Share oslo Myntgata 2, 0151 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 38615 
(210) Søknadsnr.: 46549 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 65981 
(210) Søknadsnr.: 79046 
(730) Innehaver: 
 STOCRETEC FLOORING AS, Postboks 1023 Jeløy, 

1510 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 68380 
(210) Søknadsnr.: 86647 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 72955 
(210) Søknadsnr.: 89034 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
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(111) Reg.nr.: 74332 
(210) Søknadsnr.: 94010 
(730) Innehaver: 
 Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 79030 
(210) Søknadsnr.: 98715 
(730) Innehaver: 
 Allied Van Lines, Inc., 101 E. Washington Blvd, Suite 

1100, IN46802 FORT WAYNE, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 85726 
(210) Søknadsnr.: 109540 
(730) Innehaver: 
 Energizer Auto, Inc., 44 Old Ridgebury Road, CT06810 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 95231 
(210) Søknadsnr.: 121908 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 95232 
(210) Søknadsnr.: 121909 
(730) Innehaver: 
 MJN U.S. Holdings LLC, 2400 West Lloyd Expressway, 

IN47721-0001 EVANSVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 98564 
(210) Søknadsnr.: 121443 
(730) Innehaver: 
 MURATEC-KDS CORP., 3, Minamiochiai-cho, Kisshoin, 

Minami-ku, 601-8326 KYOTO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202002239 
(730) Søker: 
 ZANITA LLC, 16 Parkovaya Street, 105484 27 MOSKVA, 

Russland 
(740) Fullmektig: 
 WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS, Fridtjof Nansens 

plass 5, 0160 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 125525 
(210) Søknadsnr.: 19850598 
(730) Innehaver: 
 Essential Pharma Limited, Orange Point Building, Second 

Floor, Dun Karm Street, Birkikara By-Pass, BKR9037 
BIRIKIKARA, Malta 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 140459 
(210) Søknadsnr.: 19885061 
(730) Innehaver: 
 VOITH Patent GmbH, Sankt Pöltener Strasse 43, 89522 

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

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 142632 
(210) Søknadsnr.: 19882251 
(730) Innehaver: 
 Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, 

Shibuya-ku, 151-0072 TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 WWIPPS Sàrl, P.O. Box 2265, 1022 LUXEMBOURG, 

Luxembourg 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 172893 
(210) Søknadsnr.: 19953428 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 175261 
(210) Søknadsnr.: 19940528 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 178728 
(210) Søknadsnr.: 19954438 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 201876 
(210) Søknadsnr.: 199907676 
(730) Innehaver: 
 NMU Seafood AS, Statsminister Michelsens vei 58 D, 

5231 PARADIS, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204085 
(210) Søknadsnr.: 200001190 
(730) Innehaver: 
 Yadex International GmbH, Mainzer Landstrasse 69-71, 

60329 FRANKFURT AM MAIN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 Paal Olav Berg, Abbediengveien 19, 0275 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.02 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 204349 
(210) Søknadsnr.: 200003275 
(730) Innehaver: 
 Harada Industry Co., Ltd., 6-2, Minamiohi 6-Chome, 

Shinagawa-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216094 
(210) Søknadsnr.: 200201918 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
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(111) Reg.nr.: 218835 
(210) Søknadsnr.: 200111647 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 231435 
(210) Søknadsnr.: 200504924 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 234110 
(210) Søknadsnr.: 200504334 
(730) Innehaver: 
 FUL IPCO LLC, 1411 Broadway 7th Floor, NY10018 

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

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 235308 
(210) Søknadsnr.: 200505023 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 245679 
(210) Søknadsnr.: 200802323 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251287 
(210) Søknadsnr.: 200902849 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 251813 
(210) Søknadsnr.: 200902017 
(730) Innehaver: 
 Jets AS, Myravegen 1, 6060 HAREID, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 256290 
(210) Søknadsnr.: 200913376 
(730) Innehaver: 
 Morakniv AB, Box 407, 79227 MORA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Badhusgatan 12, 72215 

VÄSTERÅS, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 256292 
(210) Søknadsnr.: 200913458 
(730) Innehaver: 
 Morakniv AB, Box 407, 79227 MORA, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Bjerkéns Patentbyrå KB, Badhusgatan 12, 72215 

VÄSTERÅS, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.13 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 256529 
(210) Søknadsnr.: 201003419 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259297 
(210) Søknadsnr.: 201011611 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259319 
(210) Søknadsnr.: 201011612 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259320 
(210) Søknadsnr.: 201011613 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
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(111) Reg.nr.: 259321 
(210) Søknadsnr.: 201011614 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259326 
(210) Søknadsnr.: 201011615 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259327 
(210) Søknadsnr.: 201011616 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259339 
(210) Søknadsnr.: 201011617 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259381 
(210) Søknadsnr.: 201011610 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 259842 
(210) Søknadsnr.: 201011609 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261631 
(210) Søknadsnr.: 201104066 
(730) Innehaver: 
 Tusker Medical, Inc., 155 Jefferson Drive, Suite 200, 

CA94025 MENLO PARK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262285 
(210) Søknadsnr.: 201102011 
(730) Innehaver: 
 STOCRETEC FLOORING AS, Postboks 1023 Jeløy, 

1510 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 267753 
(210) Søknadsnr.: 201206892 
(730) Innehaver: 
 Mannatech Inc, 600 South Royal Lane, Suite 200, 

TX75019 COPPELL, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283605 
(210) Søknadsnr.: 201507262 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 285997 
(210) Søknadsnr.: 201514337 
(730) Innehaver: 
 V&V Design AS, Risveien 7, 0374 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 288798 
(210) Søknadsnr.: 201605394 
(730) Innehaver: 
 GUNNVALD HARILA LIMITED, Postboks 5218, 

Tromsdalen, 9285 TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
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(111) Reg.nr.: 288800 
(210) Søknadsnr.: 201605395 
(730) Innehaver: 
 GUNNVALD HARILA LIMITED, Postboks 5218, 

Tromsdalen, 9285 TROMSØ, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.03 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 289380 
(210) Søknadsnr.: 201606464 
(730) Innehaver: 
 Conduent, Inc., 100 Campus drive, Suite 200, NJ07932 

FLORHAM PARK, USA 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 301582 
(210) Søknadsnr.: 201806517 
(730) Innehaver: 
 MELBYE SKANDINAVIA NORGE AS, Postboks 160, 

2021 SKEDSMOKORSET, Norge 
(740) Fullmektig: 
 LIGL ADVOKATER AS, Postboks 1474 Vika, 0116 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.27 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308766 
(210) Søknadsnr.: 201807931 
(730) Innehaver: 
 Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 

0114 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 38615 
(210) Søknadsnr.: 46549 
(730) Innehaver: 
 Electrolux Professional AB, S:t Göransgatan 143, 11217 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 78752 
(210) Søknadsnr.: 100312 
(730) Innehaver: 
 Drum Workshop Inc, 3450 Lunar Court, CA93030 

OXNARD, USA 
(740) Fullmektig: 
 NORDIA LAW ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2032 

Vika, 0125 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.02.28 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 274757 
(210) Søknadsnr.: 201313917 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 11/14 - 2014.03.10 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2020.03.12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 3   Aromatiske stoffer [eteriske oljer]; badesalter ikke for 
medisinsk bruk; barberingspreparater; barbersåpe; 
blyanter for kosmetisk bruk; deodoranter for mennesker 
eller dyr; deodorantsåper; eau de cologne; eteriske oljer; 
etterbarberingsmidler; fargemidler for skjegg; fargestoffer 
for håret; hårfargestoffer; hårspray; kosmetikk for 
øyenbryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske 
preparater; kosmetiske preparater for bad; kosmetiske 
preparater for hudpleie; leppestifter; lipgloss; neglelakk; 
parfymer; parfymevarer; rouge; sjampo; skokremer; 
skopussemidler; solbeskyttende midler [kosmetikk]; 
solkrem; såpestykker; tannpasta. 

  Klasse 9   Beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; 
bildetelefoner; brilleinnfatninger; briller;bærbare 
datamaskiner; bærbare medieavspillere; cd-spiller; 
datamaskiner; dvd-spiller; filmer (eksponerte); 
filmkameraer; fjernsynsapparater; hodetelefoner; 
høyttalere; lommeradio; lydfilmer;lysskilt; mus 
[databehandlingsutstyr]; musematter; radioapparater; 
radioapparater for kjøretøyer;solbriller; sportsbriller; 
trådløse telefoner; vesker for laptoper; videokameraer. 

  Klasse 16   Akvareller; albumer; almanakker; aviser; bilder; billetter; 
brevpapir; brikker for ølglass; brosjyrer;bøker; innbundne 
bøker; innpakningspapir; kalendere; kartong ; kasser av 
kartong eller papir;kataloger; kontorrekvisita, unntatt 
møbler; kort ; malerkoster; malerpensler; 
melkekartonger;mønstre for konfeksjon av klær; pamflett; 
papir; papp; pappkartonger [papirhandel]; 
pappsjablonger; plakater; plakatholdere av papir eller 
kartong; portretter; poser for emballasje [avpapir eller 
plast]; postkort; skilt av papir eller kartong; skrivesaker; 
tegneserier; tidsskrifter; trykte publikasjoner. 

  Klasse 18   Bagasjemerker ; bager; bager for sport; dekken for 
hester; dokumentkofferter; dokumentmapper; 
drikkebelter; halsbånd for dyr; handlevesker; 
håndkofferter; håndvesker; jaktvesker; 
lommebøker;paraplyer; parasoller; pengepung [lærvare]; 
reisebager; reisekofferter; reisevesker; skolesekker; 
toalettmapper; trillebager; tursekk. 

  Klasse 22   Seilduk; markiser av syntetiske materialer; markiser av 
tekstiler; materialer for emballering, ikke av gummi eller 
plast; presenninger. 

  Klasse 24   Bannere; biljardtepper; bomullsstoffer; bomullsstoffer, 
rutete; bordbrikker, ikke av papir; bordløpere; 
bordservietter av tekstiler; duker, ikke av papir; 
dusjforheng av tekstiler eller plast; flanell [stoffer]; fløyel; 
håndklær av tekstiler; lakener; pledd; putetrekk; putevar 
for hodeputer;reisetepper; sengedekker; sengeklær; 
sengetepper; tekstilhåndklær; trekk for puter; ullstoffer; 
undertøystoffer; vaskekluter; vaskekluter (til personlig 
bruk); velurstoffer; voksduker. 

  Klasse 25   Badebukser; badedrakter; badehetter; badekåper; 
badesandaler; badetøfler; barnetøy; bekledning for 
syklister; benklær; bukser; bukseseler; drakter; dresser; 
forkle [bekledning]; fotballsko; fottøy; frakker; gensere; 
hansker [bekledning]; hode- og halstørkler av silke; 
hodebånd [bekledning]; hodeplagg; jakker; kjoler; klær; 
konfeksjonsklær; kåper; morgenkåper; parkas; regntøy; 
sandaler; skihansker; skinnklær; skistøvler; skjerf; skjorte 
(kortermet); skjorter; skjørt; sko ; sokker; sportssko; 
strikkegensere; støvler; trikotklær; truser; trøyer; t-

skjorter; uniformer; vester; yttertøy. 
  Klasse 27   Badematter; dørmatter; gulvtepper; tekstiltapet; 

veggtapeter, ikke av tekstiler. 
  Klasse 28   Albu-beskyttere [sportsartikler]; apparater for fysiske 

øvelser; baller for spill; baseball-hansker;bokseball; 
boksehansker; bord for fotballspill; bowling; brettspill; 
dambrett; dukkehus; dukkeklær; dukker; dukkesenger; 
dukkestuer; golfbager med og uten hjul; golfhansker; 
golfkøller; hansker [tilbehør for spill]; havkajakker; 
juletrepynt; kjelker [leketøy]; lekeballonger; leker; leketøy; 
modellbyggesett; overtrekk for ski; rullebrett; rulleskøyter; 
seilbrett; ski; skibindinger; skiposer; skistaver; 
skrapelodd; spill; spillapparater; spilleautomater 
(maskiner) med myntinnkast; spillkort; 
svømmebassenger [lekeartikler]; svømmebelter; 
trampoliner. 

  Klasse 30   Bakverk; brød; cheeseburger; desserter; iskrem; kaffe; 
kaffe med melk; kaffe, ubrent; kaffedrikker; kakao; 
ketchup; konditorvarer; krydder; marsipan; 
mølleprodukter; pannekaker; pastasauser; pastiller 
[sukkertøy]; pizzaer; popcorn; proteinbarer; puddinger; 
ris; rundstykker; sauser; sennep; sjokolade; 
smeltesjokolade [konfekt]; småkaker; spaghetti; sukker; 
søtsaker; te; te-baserte drikker; tyggegummi. 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker; aloe veradrikker (ikke 
alkoholholdige); bordvann [drikker]; cider (ikke 
alkoholholdig); drikkevann; drinker (ikke alkoholholdig); 
fruktdrikker, alkoholfrie; fruktjus; fruktsaft; kullsyreholdig 
vann; mineralvann [drikker]; smoothies; øl. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige 
drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; 
alkoholholdige essenser; alkoholholdige fruktekstrakter; 
brennevin; destillerte drikker; ferdigmiksede 
alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; likører; rom; viner; 
vodka; whisky. 

  Klasse 34   Askebegre; bokser for sigarer; fyrstikkbokser; 
fyrstikkholdere; lightere for røkere; sigarer; sigaretter; 
sigarettfiltre; tobakk; tobakkspiper. 

  Klasse 35   Administrasjon av prosjekter; administrativ 
ordreutførelse/ordregjennomføring; annonse- og 
reklamevirksomhet via postordre; fakturering; 
fotokopieringstjenester; import- og eksportagenturer; 
markedsføring; public relation [pr-virksomhet]; publisering 
av reklametekster; radioreklame og -annonsering; salg 
av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; 
salg av gaveartikler; salg av motevarer; salg av 
suvenirer; sponsorsøktjenester; utleie av kontormaskiner 
og apparater; utleie av reklamemateriell. 

  Klasse 38   Kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved 
dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; 
mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder 
via datamaskiner; overføring av digitale filer; 
radiokringkasting; telefonisk kommunikasjon; 
dataassistert overføring av beskjeder og bilder. 

  Klasse 41   Distribusjon av film; motevisninger som underholdning; 
organisering av sportskonkurranser; produksjon av 
musikk; produksjon av radio-og fjernsynsprogram; 
radiounderholdning; sceneoppførelser; 
selskapsplanlegging [underholdning]; showoppsetninger; 
skriving av tekster[andre enn for reklameformål]; 
underholdningsinformasjon; undervisning; videofilming; 
filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografier; 
fotografireportasjer; innspillingsstudioer; nattklubber; 
radiounderholdning; sirkus; tekstforfattervirksomhet; 
teateroppsetninger; teksting(for film og fjernsyn); 
underholdningsvirksomhet; underholdningsinformasjon; 
varieteater; videobåndredigering; videofilming. 
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(730) Innehaver: 
 VIDAR NEVERDAL, Fridtjof Nansens vei 24 B, 0369 

OSLO, Norge 
 Kravstiller: 
 Astrid Lindgren AB, Stockholmsvägen 33, 18133 

LIDINGÖ, Sverige 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 678 

Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

104432 2030.02.21 
  

 
104617 2030.03.13 
  

 
105040 2030.05.14 
  

 
105828 2030.08.28 
  

 
140391 2030.02.07 
  

 
140597 2030.03.01 
  

 
140767 2030.03.22 
  

 
140852 2030.03.29 
  

 
141209 2030.05.03 
  

 
141237 2030.05.10 
  

 
141254 2030.05.10 
  

 
141290 2030.05.16 
  

 
141293 2030.05.16 
  

 
141308 2030.05.16 
  

 
141385 2030.05.23 
  

 
141434 2030.05.31 
  

 
141475 2030.05.31 
  

 
141494 2030.05.31 
  

 
141722 2030.06.14 
  

 
141756 2030.06.21 
  

 
141867 2030.06.28 
  

 
141905 2030.05.31 
  

 
142236 2030.07.26 
  

 
142237 2030.07.26 
  

 
142238 2030.07.26 

142479 2030.08.09 
  

 
143379 2030.11.15 
  

 
201753 2030.03.02 
  

 
201796 2030.03.02 
  

 
201797 2030.03.02 
  

 
201820 2030.03.02 
  

 
201903 2030.03.09 
  

 
201911 2030.03.09 
  

 
201939 2030.03.09 
  

 
202101 2030.03.23 
  

 
202112 2030.03.23 
  

 
202135 2030.03.23 
  

 
202157 2030.03.23 
  

 
202173 2030.03.23 
  

 
202255 2030.04.11 
  

 
202257 2030.04.11 
  

 
202329 2030.04.11 
  

 
202337 2030.04.11 
  

 
202659 2030.05.04 
  

 
202706 2030.05.04 
  

 
202731 2030.05.11 
  

 
202749 2030.05.11 
  

 
202861 2030.05.11 
  

 
202983 2030.05.25 
  

 
203005 2030.05.25 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

203087 2030.05.31 
  

 
203122 2030.05.31 
  

 
203194 2030.06.08 
  

 
203382 2030.06.22 
  

 
204085 2030.08.10 
  

 
204099 2030.08.17 
  

 
204425 2030.08.31 
  

 
205242 2030.10.12 
  

 
205243 2030.10.12 
  

 
205244 2030.10.12 
  

 
205507 2030.11.02 
  

 
206257 2030.12.28 
  

 
252386 2029.09.09 
  

 
252970 2029.10.12 
  

 
254700 2030.03.08 
  

 
254721 2030.03.08 
  

 
254725 2030.03.08 
  

 
254731 2030.03.09 
  

 
254750 2030.03.10 
  

 
254884 2030.03.23 
  

 
255057 2030.04.12 
  

 
255091 2030.04.13 
  

 
255096 2030.04.13 
  

 
255169 2030.04.19 
  

 
255295 2030.04.27 
  

 
255325 2030.04.28 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

255390 2030.04.30 
  

 
255391 2030.04.30 
  

 
255426 2030.05.04 
  

 
255428 2030.05.04 
  

 
255465 2030.05.06 
  

 
255468 2030.05.06 
  

 
255475 2030.05.07 
  

 
255538 2030.05.14 
  

 
255572 2030.05.19 
  

 
255680 2030.05.26 
  

 
255709 2030.05.28 
  

 
255710 2030.05.28 
  

 
255715 2030.05.28 
  

 
255742 2030.05.31 
  

 
255909 2030.06.15 
  

 
255995 2030.06.22 
  

 
255996 2030.06.22 
  

 
255997 2030.06.22 
  

 
256038 2030.06.24 
  

 
256041 2030.06.24 
  

 
256069 2030.06.28 
  

 
256074 2030.06.28 
  

 
256082 2030.06.29 
  

 
256087 2030.06.29 
  

 
256605 2030.09.03 
  

 
256606 2030.09.03 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

256730 2030.09.15 
  

 
256731 2030.09.15 
  

 
257796 2030.07.02 
  

 
258411 2030.08.25 
  

 
258412 2030.08.25 
  

 
258652 2030.09.16 
  

 
258653 2030.09.16 
  

 
258952 2031.03.02 
  

 
258999 2030.09.09 
  

 
260078 2030.12.21 
  

 
270901 2030.08.06 
  

 
28115 2030.04.08 
  

 
56411 2030.05.25 
  

 
57692 2031.02.20 
  

 
58278 2030.06.07 
  

 
7341 2030.03.26 
  

 
79030 2030.04.16 
  

 
79130 2030.04.16 
  

 
79132 2030.04.16 
  

 
79193 2030.04.30 
  

 
79448 2030.05.28 
  

 
79653 2030.06.25 
  

 
79748 2030.08.06 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0145636 2030.02.28 
  

 
0229126 2030.02.28 
  

 
0451250 2030.02.07 
  

 
0451719 2030.02.28 
  

 
0549801 2030.02.20 
  

 
0549835 2030.01.29 
  

 
0549842 2030.01.29 
  

 
0550587 2030.02.28 
  

 
0551165 2030.02.23 
  

 
0551203 2030.02.28 
  

 
0551981 2030.02.28 
  

 
0553916 2030.02.26 
  

 
0723598 2029.11.05 
  

 
0725338 2029.12.15 
  

 
0725564 2029.12.21 
  

 
0728564 2030.02.22 
  

 
0728798 2030.02.23 
  

 
0728845 2030.02.23 
  

 
0728857 2030.02.22 
  

 
0729022 2030.02.24 
  

 
0729104 2030.02.25 
 
 

 

0729106 2030.02.23 
  

 
0729198 2030.02.24 
  

 
0729301 2030.02.22 
  

 
0729381 2030.02.03 
  

 
0729457 2030.02.23 
  

 
0729492 2030.02.28 
  

 
0729529 2030.02.28 
  

 
0729603 2030.02.24 
  

 
0729669 2030.02.23 
  

 
0729781 2030.02.23 
  

 
0729811 2030.02.22 
  

 
0729860 2030.02.21 
  

 
0729957 2030.02.03 
  

 
0729988 2030.02.11 
  

 
0730248 2030.02.24 
  

 
0730256 2030.02.23 
  

 
0730326 2030.02.26 
  

 
0730383 2030.02.23 
  

 
0730768 2030.02.07 
  

 
0730872 2030.02.28 
  

 
0731208 2030.02.25 
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0731256 2030.02.17 
  

 
0731288 2030.02.16 
  

 
0731340 2030.02.23 
  

 
0731386 2030.02.21 
  

 
0731503 2030.02.28 
  

 
0731968 2030.02.25 
  

 
0731984 2030.02.10 
  

 
0733137 2030.02.23 
  

 
0733138 2030.02.23 
  

 
0733254 2030.02.28 
  

 
0733792 2030.02.21 
  

 
0734516 2030.02.21 
  

 
0734558 2030.02.08 
  

 
0735151B 2030.02.28 
  

 
0735154B 2030.02.28 
  

 
0736626 2030.01.21 
  

 
0736932 2030.02.25 
  

 
0737570 2030.02.23 
  

 
0738320 2030.02.28 
  

 
0738993 2030.02.23 
  

 
0739037 2030.02.22 
  

 
0739346 2030.02.24 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0739504 2030.02.24 
  

 
0740213 2030.02.03 
  

 
0750135 2030.02.11 
  

 
1029809 2030.01.21 
  

 
1029810 2030.01.21 
  

 
1029840 2029.12.16 
  

 
1030426 2030.02.12 
  

 
1030756 2030.01.28 
  

 
1031017 2030.02.24 
  

 
1031167 2030.02.17 
  

 
1031224 2030.01.27 
  

 
1031263 2030.02.22 
  

 
1031436 2030.02.10 
  

 
1031672 2030.02.11 
  

 
1031919 2030.02.22 
  

 
1032022 2030.02.26 
  

 
1032128 2030.02.25 
  

 
1032186 2030.02.25 
  

 
1032411 2030.02.22 
  

 
1032412 2030.02.22 
  

 
1032550 2030.02.26 
  

 
1032563 2030.02.26 
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1032671 2030.02.23 
  

 
1032780 2030.02.22 
  

 
1032799 2030.02.26 
  

 
1032865 2030.02.11 
  

 
1032991 2030.02.23 
  

 
1033026 2030.02.22 
  

 
1033066 2030.02.26 
  

 
1033129 2030.02.23 
  

 
1033150 2030.02.10 
  

 
1033236 2030.02.26 
  

 
1033496 2030.02.26 
  

 
1033861 2030.02.24 
  

 
1033868 2030.02.25 
  

 
1034183 2030.02.26 
  

 
1034481 2030.02.27 
  

 
1034523 2030.02.23 
  

 
1034592 2030.02.25 
  

 
1034720 2030.02.24 
  

 
1034790 2030.02.10 
  

 
1034822 2030.02.25 
  

 
1035585 2030.02.23 
  

 
1035610 2030.02.25 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1035639 2030.02.11 
  

 
1035684 2030.02.04 
  

 
1035754 2030.02.24 
  

 
1035867 2030.02.24 
  

 
1035868 2030.02.24 
  

 
1035869 2030.02.24 
  

 
1036184 2030.02.25 
  

 
1036274 2030.02.22 
  

 
1036316 2030.02.24 
  

 
1036378 2030.02.22 
  

 
1036397 2030.02.23 
  

 
1036605 2030.02.19 
  

 
1036664 2030.02.26 
  

 
1036923 2030.02.22 
  

 
1036924 2030.02.11 
  

 
1037223 2030.02.04 
  

 
1037271 2030.02.23 
  

 
1037436 2030.02.24 
  

 
1037805 2030.02.23 
  

 
1037934 2030.02.23 
  

 
1038255 2030.02.22 
  

 
1038565 2030.02.26 
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1038601 2030.02.25 
  

 
1038716 2030.02.25 
  

 
1038879 2030.02.24 
  

 
1039238 2030.02.22 
  

 
1039388 2030.02.25 
  

 
1040022 2030.02.22 
  

 
1040594 2030.02.25 
  

 
1041098 2030.02.23 
  

 
1041355 2030.02.25 
  

 
1043351 2030.02.23 
  

 
1043501 2030.02.25 
  

 
1044121 2030.02.25 
  

 
1044290 2030.02.25 
  

 
1045515 2030.02.24 
  

 
1045771 2030.02.24 
  

 
1045931 2030.02.24 
  

 
1045997 2030.02.25 
  

 
1047474 2030.02.24 
  

 
1055471 2030.02.24 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1263138 2020.01.15 
  

 
1302226 2020.01.09 
  

 
1417375 2020.02.08 
  

 
1452704 2020.02.17 
  

 
1454711 2020.01.30 
  

 
1477593 2020.02.17 
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