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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.: 309267 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917039 
(220) Inndato: 2019.12.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Retura Norge AS, Storgaten 7, 2000 LILLESTRØM, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Statistisk informasjon; innsamling og systematisering 
av informasjon for bruk i databaser; økonomiske 
beregninger; tilveiebringelse, arrangering og 
administrasjon av handelsforretninger og 
tjenesteavtaler (handel og industri) med eller for 
tredjeparter; administrasjon av prosjekter; 
tilveiebringelse/forsyning av handelsinformasjon; 
innsamling og tilveiebringelse/forsyning av pris- og 
statistisk informasjon vedrørende handel og 
forretningsvirksomhet; markedsføringstjenester.  

  Klasse 39   Avhenting, transport og lagring av søppel, avfall og 
skrot; utleie av containere og lagringsplass; informasjon 
og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester.  

  Klasse 40   Sortering, behandling (gjenvinning), omdanning, 
destruksjon og forbrenning av søppel, avfall og skrot; 
informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309268 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917042 
(220) Inndato: 2019.12.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SMARTFOODPACK AS, Fornebuveien 42, 1366 
LYSAKER, Norge 

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

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

  Klasse 6   Metallfolier for innpakning og emballasje; emballasje 
av aluminium.  

  Klasse 16   Emballasje av plast. 
  Klasse 22   Emballasje, ikke av gummi, plast, papir eller papp. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309269 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917050 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Håndverkskompaniet AS, Brobekkveien 115 B, 0582 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggevirksomhet, byggeledelse, byggvedlikehold. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309270 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.29, US, 88/672,459 
(210) Søknadsnr.: 201917051 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Helen of Troy Limited, Suite 1, Ground Floor, The 
Financial Services Centre, Bishop’s Court Hill, 14004 
ST. MICHAEL, Barbados 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Bærbare elektriske varmeapparater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309271 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.03.19, EM, 018037519 
(210) Søknadsnr.: 201911303 
(220) Inndato: 2019.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; gevinstkvitteringer; verdikuponger.  
  Klasse 25   Hodeplagg; klær. 
  Klasse 28   Skrapelodd og skrapekort for lotterispill; spill; 

loddsedler og lodd (trykksaker); spillekuponger.  
  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester. 
  Klasse 38   Sending og overføring av TV-programmer; sending og 

overføring av radioprogrammer; overføring av 
informasjon online; overføring av programvare for 
interaktiv underholdning; podcasttjenester; overføring 
av podcaster; telekommunikasjonstjenester; online 
kommunikasjonstjenester; trådløs overføring og 
sending av TV-programmer; interaktive sendings- og 
kommunikasjonstjenester; interaktive fjernsyns- og 
radiosendinger; datastøttet sending av meldinger; 
sending av audiovisuelt- og multimedieinnhold via 
internett; streaming av videomateriale på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av chatforbindelser via internett; tilgang til innhold, 
nettsider og portaler; betal-TV-sendingstjenester (pay 
per view); overføring av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnett; sending av meldinger via 
datanettverk; sending av spillefilmer via internett; 
tilveiebringelse av kommunikasjon via TV-sendinger; 
streaming av TV via internett; streaming av data; 
tilveiebringelse av tilgang til fjernsyn via dekodere.  

  Klasse 41   Tilveiebringelse av lotteri og lotterivirksomhet; 
gamblingtjenester; gamblingtjenester for 
underholdningsformål; sports- og idrettsaktiviteter; 
veddemålsvirksomhet; underholdning; produksjon av 
radio- og TV-programmer; utarbeidelse og produksjon 
av TV- og radioprogrammer; filmproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309272 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.03.19, EM, 018037517 
(210) Søknadsnr.: 201911304 
(220) Inndato: 2019.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; gevinstkvitteringer; verdikuponger. 
  Klasse 25   Hodeplagg; klær. 
  Klasse 28   Skrapelodd og skrapekort for lotterispill; spill; 

loddsedler og lodd (trykksaker); spillekuponger;. 
  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester. 
  Klasse 38   Sending og overføring av TV-programmer; sending og 

overføring av radioprogrammer; overføring av 
informasjon online; overføring av programvare for 
interaktiv underholdning; podcasttjenester; overføring 
av podcaster; telekommunikasjonstjenester; online 
kommunikasjonstjenester; trådløs overføring og 
sending av TV-programmer; interaktive sendings- og 
kommunikasjonstjenester; interaktive fjernsyns- og 
radiosendinger; datastøttet sending av meldinger; 
sending av audiovisuelt- og multimedieinnhold via 
internett; streaming av videomateriale på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av chatforbindelser via internett; tilgang til innhold, 
nettsider og portaler; betal-TV-sendingstjenester (pay 
per view); overføring av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnett; sending av meldinger via 
datanettverk; sending av spillefilmer via internett; 
tilveiebringelse av kommunikasjon via TV-sendinger; 
streaming av TV via internett; streaming av data; 
tilveiebringelse av tilgang til fjernsyn via dekodere. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av lotteri og lotterivirksomhet; 
gamblingtjenester; gamblingtjenester for 
underholdningsformål; sports- og idrettsaktiviteter; 
veddemålsvirksomhet; underholdning; produksjon av 
radio- og TV-programmer; utarbeidelse og produksjon 
av TV- og radioprogrammer; filmproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309273 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.03.19, EM, 018037522 
(210) Søknadsnr.: 201911305 
(220) Inndato: 2019.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aktiebolaget Trav och Galopp, 16189 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Trykksaker; gevinstkvitteringer; verdikuponger. 
  Klasse 25   Hodeplagg; klær. 
  Klasse 28   Skrapelodd og skrapekort for lotterispill; spill; 

loddsedler og lodd (trykksaker); spillekuponger. 
  Klasse 36   Finansielle tjenester; monetære tjenester. 
  Klasse 38   Sending og overføring av TV-programmer; sending og 

overføring av radioprogrammer; overføring av 
informasjon online; overføring av programvare for 
interaktiv underholdning; podcasttjenester; overføring 
av podcaster; telekommunikasjonstjenester; online 
kommunikasjonstjenester; trådløs overføring og 
sending av TV-programmer; interaktive sendings- og 
kommunikasjonstjenester; interaktive fjernsyns- og 
radiosendinger; datastøttet sending av meldinger; 
sending av audiovisuelt- og multimedieinnhold via 
internett; streaming av videomateriale på internett; 
tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse 
av chatforbindelser via internett; tilgang til innhold, 
nettsider og portaler; betal-TV-sendingstjenester (pay 
per view); overføring av databaseinformasjon via 
telekommunikasjonsnett; sending av meldinger via 
datanettverk; sending av spillefilmer via internett; 
tilveiebringelse av kommunikasjon via TV-sendinger; 
streaming av TV via internett; streaming av data; 
tilveiebringelse av tilgang til fjernsyn via dekodere. 

  Klasse 41   Tilveiebringelse av lotteri og lotterivirksomhet; 
gamblingtjenester; gamblingtjenester for 
underholdningsformål; sports- og idrettsaktiviteter; 
veddemålsvirksomhet; underholdning; produksjon av 
radio- og TV-programmer; utarbeidelse og produksjon 
av TV- og radioprogrammer; filmproduksjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309274 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201913483 
(220) Inndato: 2019.10.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dimensions Agri Technologies AS, Tollef Kildesgate 2, 
Rena Næringspark, 2450 RENA, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Landbruksredskaper, andre enn manuelt håndverktøy; 
jordbruksmaskiner. 

  Klasse 21   Plantesprøytere. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309275 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.16, EM, 

018138989#@#2019.10.16, 
GB, 3436895 

(210) Søknadsnr.: 201914667 
(220) Inndato: 2019.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Autologic Diagnostics Ltd, Autologic House, London 
Road, OX331JH WHEATLEY, OXON, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Murgitroyd & Company, Mannerheimsvägen 12 B, 5tr, 

00100 HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Maskinvare for datamaskin; programvare for 
datamaskin, herunder skybasert programvare for 
datamaskin som benyttes til diagnostisering av 
motorkjøretøyer samt vedlikehold og reparasjon av 
motorkjøretøyer; eksterne datamaskinenheter; disker 
og bånd for lagring av programvare og programmer for 
datamaskin; CD-ROM-er; elektroniske publikasjoner; 
podkaster; apparatur for utføring av diagnosetester for 
motorkjøretøyer; diagnoseapparatur for anvendelse i 
vedlikehold, service og reparasjon av kjøretøyer og 
motorer; håndholdte datamaskiner; elektronisk utstyr 
for styring av systemprogramvare; 
datamaskinprogrammer for behandling av 
kommunikasjon og datautveksling; alt det førnevnte for 
anvendelse kun i forbindelse med diagnostisering av 
kjøretøyer. 

  Klasse 37   Diagnosetjenester for motorkjøretøyer; reparasjon, 
restaurering og vedlikehold av kjøretøyer; utføring av 
service på kjøretøyer; tjenester knyttet til montering og 
teknisk assistanse av kjøretøyer; installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av maskinvare for 
datamaskin; fremskaffelse av data på området for 
diagnostisering av kjøretøyer samt vedlikehold og 
reparasjon av motorkjøretøyer; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til det førnevnte; alt det 
førnevnte for anvendelse kun i forbindelse med 
diagnostisering av kjøretøyer. 

  Klasse 38   Elektronisk overføring av data, dokumenter og 
informasjon via telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk, globale 
kommunikasjonsnettverk og globale 
datamaskinnettverk, herunder data, dokumenter og 
informasjon relatert til diagnostisering og vedlikehold av 
motorkjøretøyer tilveiebrakt fra skylagring; strømming 
av lyd og video over globale datamaskinnettverk og 
globale kommunikasjonsnettverk; 
informasjonsoverføring via elektroniske 
kommunikasjonsnettverk; elektroniske post- og 
meldingstjenester; alt det førnevnte for anvendelse kun 
i forbindelse med diagnostisering av kjøretøyer. 

  Klasse 42   Diagnostisering av motorkjøretøyer; 
datamaskintjenester; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester relatert til programvare for 
datamaskin; utforming, utvikling, installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av programvare for 
datamaskin; utforming og utvikling av maskinvare for 
datamaskin; datamaskinprogrammering; produksjon og 
leasing av programvare for datamaskin; 
konsulentvirksomhet knyttet til programvare for 
datamaskin; tjenester knyttet til 
datamaskinprogrammering; konsulentvirksomhet og 
teknisk støtte knyttet til datamaskiner; herunder alt det 
førnevnte tilveiebrakt i relasjon til programvare for 
datamaskin som benyttes til diagnostisering av 
motorkjøretøyer samt vedlikehold og reparasjon av 
motorkjøretøyer; skyhosting samt tjenester for lagring 
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og gjenvinning av skydata; kjøretøytesting; alt det 
førnevnte for anvendelse kun i forbindelse med 
diagnostisering av kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309276 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917352 
(220) Inndato: 2019.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

AUNT MABEL'S 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Millba AS, Luksefjellveien 217, 3721 SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 
Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Bakverk og konditorivarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309277 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 202004258 
(220) Inndato: 2020.03.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DALOM AS, v/ Robert Strind, Røyskattlie 1, 2686 LOM, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Videoovervåkingssystemer; overvåkingssystem for 

landbruket som består av lyd-, lys- og bevegelses-
sensorer, nettverkutstyr og programvare for varsling og 
overvåking av sensordata. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309278 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 202004279 
(220) Inndato: 2020.03.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jatak AS, c/o Per Dahle, Tiurveien 1, 1640 RÅDE, 
Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogrammer, innspilte; dataprogrammer, 
nedlastbare. 

  Klasse 19   Takstoler, ikke av metall; materialer, ikke av metall, for 
bygging og konstruksjon; byggeelementer av tre. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av mobile og prefabrikkerte bygninger; 
konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger, 
og fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon av 
isolasjonsmaterialer i bygninger, på tak og strukturer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309279 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917353 
(220) Inndato: 2019.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Millba AS, Luksefjellveien 217, 3721 SKIEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 
Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Bakverk og konditorivarer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309280 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201916677 
(220) Inndato: 2019.12.13 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Axfood AB, 10769 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 
678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Detalj- og engroshandel av matvarer, konfektyrer, 

naturlige søtsaker, dagligvarer, drikkevarer, 
kjemitekniske produkter, skjønnhet- og 
kroppspleieprodukter, kjøkkenutstyr; informasjon ved 
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salg av matvarer og dagligvarer; administrativ drift av 
restauranter, barer, cafeer og selvbetjente 
serveringssteder; markedsføring; utdeling av 
vareprøver, utstillinger for kommersielle- og 
reklameformål; videresalg av matvarer, konfektyrer, 
naturlige søtsaker, dagligvarer, drikkevarer, 
kjemitekniske produkter, skjønnhets- og 
kroppspleieprodukter, kjøkkenutstyr; administrasjon 
vedrørende salgsmetoder; arrangering av messer og 
utstillinger for kommersielle og reklamemessige formål. 

  Klasse 39   Transport; emballering og oppbevaring av gods; 
transportlogistikk; vareoppbevaring under transport; 
informasjons- og konsulenttjenester vedrørende 
transport; utleie av lager, bygninger, enheter og 
containere for lagring og transport; emballasje- og 
oppbevaringstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309281 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917043 
(220) Inndato: 2019.12.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Earth Rangers Foundation, 9520 Pine Valley 
Drive, ONL4H4Z2 WOODBRIDGE, Canada 

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

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

  Klasse 9   Podkaster og lydopptak knyttet til utdannelse og 
bevisstgjøring om miljø; nedlastbare podkaster; 
applikasjoner til mobiltelefoner, bærbare datamaskiner 
og nettbrett knyttet til utdannelse og bevisstgjøring om 
miljø; videoopptak av tv-programmer og filmer knyttet til 
utdannelse og bevisstgjøring om miljø.  

  Klasse 28   Kosedyr. 
  Klasse 41   Tjenester knyttet til utdannelse og bevisstgjøring om 

miljø, nemlig fremme nødvendigheten av å beskytte 
miljøet i den offentlige bevisstheten, og utdannelse om 
forholdet mellom mennesker, dyr, biodiversitet, miljøet 
og økologi; tilveiebringe tips og informasjon til barn 
angående handlinger de kan utføre for å hjelpe med å 
redde miljøet; utdannelsestjenester innen 
miljøproblemer; utdannelse og opplæring knyttet til 
naturvern og miljø; tilveiebringe informasjon om 
miljøproblemer og -tiltak; tilveiebringe informasjon om 
miljøproblemer og -tiltak via en nettside. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309282 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 202003427 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HEMJERN AS, Petedalsheia 146, 5254 SANDSLI, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kostholds- og ernæringsforsterkende matprodukter 

tilpasset medisinske formål; kostholds- og 
ernæringstilsetninger; kosttilskudd; kosttilskudd for 
mennesker. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309283 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917066 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GeoQuest Systems BV., Gevers Deynootweg 61, 
2586BJ S GRAVENHAGE, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare, 
nemlig programvare som kan brukes på datamaskiner 
og datamaskiner i nettverk for tilgang til elektroniske 
plattformer som inneholder undersøkelses-, 
planleggings-, evaluerings- og overvåkningsdata innen 
geologiske formasjoner og naturressurser; cloud 
computing med programvare, nemlig programvare som 
kan brukes på datamaskiner og datamaskiner i nettverk 
for tilgang til elektroniske plattformer som inneholder 
utforsknings-, planleggings-, evaluerings- og 
overvåkningsdata innen geologiske formasjoner og 
naturressurser; programvarekonsultasjonstjenester 
innen geologiske formasjoner og naturressurser; 
ingeniørtjenester, nemlig å tilby ingeniørtjenester og 
ingeniørkonsulenttjenester i forbindelse med 
dataprogramvare som brukes til å designe, overvåke, 
planlegge og optimalisere operasjoner og prosesser 
innen geologiske formasjoner og naturressurser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309284 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917067 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GeoQuest Systems BV., Gevers Deynootweg 61, 
2586BJ S GRAVENHAGE, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare, 
nemlig programvare som kan brukes på datamaskiner 
og datamaskiner i nettverk for tilgang til elektroniske 
plattformer som inneholder undersøkelses-, 
planleggings-, evaluerings- og overvåkningsdata innen 
geologiske formasjoner og naturressurser; cloud 
computing med programvare, nemlig programvare som 
kan brukes på datamaskiner og datamaskiner i nettverk 
for tilgang til elektroniske plattformer som inneholder 
utforsknings-, planleggings-, evaluerings- og 
overvåkningsdata innen geologiske formasjoner og 
naturressurser; programvarekonsultasjonstjenester 
innen geologiske formasjoner og naturressurser; 
ingeniørtjenester, nemlig å tilby ingeniørtjenester og 
ingeniørkonsulenttjenester i forbindelse med 
dataprogramvare som brukes til å designe, overvåke, 
planlegge og optimalisere operasjoner og prosesser 
innen geologiske formasjoner og naturressurser. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309285 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 202003426 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TIPIO AS, Møllergata 4, 0179 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for 
kjøpere og selgere av varer og tjenester; promotering 
av varer og tjenester for andre på Internett; 
auksjonstjenester på Internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309286 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201917068 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GeoQuest Systems BV., Gevers Deynootweg 61, 
2586BJ S GRAVENHAGE, Nederland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare, 
nemlig programvare som kan brukes på datamaskiner 
og datamaskiner i nettverk for tilgang til elektroniske 
plattformer som inneholder undersøkelses-, 
planleggings-, evaluerings- og overvåkningsdata innen 
geologiske formasjoner og naturressurser; cloud 
computing med programvare, nemlig programvare som 
kan brukes på datamaskiner og datamaskiner i nettverk 
for tilgang til elektroniske plattformer som inneholder 
utforsknings-, planleggings-, evaluerings- og 
overvåkningsdata innen geologiske formasjoner og 
naturressurser; programvarekonsultasjonstjenester 
innen geologiske formasjoner og naturressurser; 
ingeniørtjenester, nemlig å tilby ingeniørtjenester og 
ingeniørkonsulenttjenester i forbindelse med 
dataprogramvare som brukes til å designe, overvåke, 
planlegge og optimalisere operasjoner og prosesser 
innen geologiske formasjoner og naturressurser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309287 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201916617 
(220) Inndato: 2019.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORDICPIPE LEIF MELVIN NETTUM, Hovinåsveien 
34, 1900 FETSUND, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, ventilasjon og 
oppvarming; peiser og dertil hørende deler og utstyr.   

  Klasse 35   Markedsføring og salg av piper herunder stålpiper, 
ovner, peiser, piperotorer, feieluker, brannmursplater, 
ovnsrør og deler og utstyr til forannevnte varer.  

  Klasse 37   Byggevirksomhet; rehabilitering, vedlikehold, 
reparasjon, installasjon og montering av piper over tak, 
piperør, ovner, peiser, piperør, ovnsrør med tilbehør, 
feieluker og brannmursplater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309288 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 202004257 
(220) Inndato: 2020.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Roraj Trade LLC, 400 South Hope Street, Suite 800, 
CA90071 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Medisinske hudpleiemidler; medisinsk såpe; sanitære 
preparater for medisinske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309289 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201915703 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HP Hewlett Packard Group LLC, 10300 Energy Drive, 
TX77389 SPRING, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataapplikasjonssoftware for overvåking, sporing, 
oppfølging og analysering av data innen området for 
personal- og arbeidstakereffektivitet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309290 
(151) Reg.dato.: 2020.04.07 
(210) Søknadsnr.: 201803369 
(220) Inndato: 2018.03.07 
(180) Registreringen utløper: 2028.03.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Lars Einar Ulriksen, Postboks 1007 Sørli, 1787 
HALDEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Prefabrikkerte siloer av metall. 
  Klasse 37   Konstruksjon av veier, broer og demninger; 

Konstruksjon av veier, kloakk- og 
vannforsyningssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309291 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917075 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park Avenue, NY 
10022 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hudpleieprodukter, nemlig ikke-medisinsk 
ansiktsserum laget hovedsakelig delvis med vitamin C. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309292 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917078 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogsprodukter; rå og ubearbeidet korn 
og frø; friske frukter og grønnsaker; friske urter; 
naturlige planter og blomster; løk, frøplanter og 
plantefrø; malt. 

  Klasse 43   Informasjon og rådgivning relatert til tilberedning av 
måltider. 

  Klasse 44   Kostholds- og ernæringsveiledning; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med kostholds- og 
ernæringsveiledning 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309293 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917079 
(220) Inndato: 2019.12.19 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogsprodukter; rå og ubearbeidet korn 
og frø; friske frukter og grønnsaker; friske urter; 
naturlige planter og blomster; løk, frøplanter og 
plantefrø; malt. 
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  Klasse 43   Informasjon og rådgivning relatert til tilberedning av 
måltider. 

  Klasse 44   Kostholds- og ernæringsveiledning; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med kostholds- og 
ernæringsveiledning 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309294 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.20, EM, 18084874 
(210) Søknadsnr.: 201917336 
(220) Inndato: 2019.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jungarums Interiör AB, Norrahammarsvägen 73 A, 
55627 JÖNKÖPING, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Beslag og håndtak av metall; ben og benstativ av 
metall til møbler. 

  Klasse 20   Møbler og innredninger, rammer til møbler og 
innredninger, benkeplater, skapdører, sokler av tre, ben 
og benstativ av tre eller  til  møbler, håndtak av tre til 
møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309295 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917338 
(220) Inndato: 2019.12.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS, 

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

  Klasse 38   Telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; 
Informasjon om telekommunikasjon; Rådgivnings- og 
informasjonstjenester innen telekommunikasjon; 
Telekommunikasjonsvirksomhet; 
Telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller 
databaser; Utleie av telekommunikasjonsutstyr; 
Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt 
datanettverk; Betjening av telekommunikasjonsutstyr; 
Telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-

handel på internett og andre elektroniske medier; 
Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Digitale 
overføringstjenester for lyd- og videodata; Elektronisk 
overføring og nye overføringer av lyd, bilder, 
dokumenter, meldinger og data; Kommunikasjon med 
mobiltelefoner; Streaming av data; Telefonisk 
kommunikasjon; Telefakstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309296 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201806791 
(220) Inndato: 2018.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2028.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Defiance Machine, Inc., 3881 MT Hwy 40 West, 
MT59912 COLUMBIA FALLS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Skytevåpen; komponenter og deler for skytevåpen. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309297 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 202003355 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CITYPLAN AS, Nygaardsgata 55, 1607 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; 
eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
kontorbygninger; utleie av leiligheter, hus, 
forretningslokaler og kontorer; utleie av kontorer for 
kontorfellesskap; boligformidling. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; hotell-, bar- 
og restauranttjenester; formidling av midlertidig losji 
[hoteller, pensjonater]; resepsjonstjenester for 
midlertidig innkvartering [administrasjon av innsjekk og 
utsjekk]; utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309298 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 202003975 
(220) Inndato: 2020.03.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORSK PADEL AS, Storgaten 20, 3126 TØNSBERG, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende 
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forretningsstrategi; forretningsprosjektledelse for 
bygningsprosjekter. 

  Klasse 37   Konsulentbistand ved byggingsarbeider; konstruksjon 
av sportsarenaer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309299 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201907419 
(220) Inndato: 2019.05.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 
OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler. 

  Klasse 6   Varer av uedelt metall(ikke opptatt i andre klasser), 
nemlig bordfigurer, byster, kunstgjenstander, statuer og 
statuetter; uedle metaller og legeringer av disse; 
bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
malmer. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); 
knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, 
barberkniver, -høvler og -maskiner. 

  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; grammofonplater; 
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
brannslukningsapparater, magnetiske databærere. 

  Klasse 12   Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften 
eller i vannet. 

  Klasse 14   Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke 
opptatt i andre klasser, nemlig statuer, statuetter, 
figurer, bordfigurer og klokker; edle metaller og deres 
legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, 
smykker, edle stener; ur og kronometriske 
instrumenter. 

  Klasse 15   Musikkinstrumenter. 
  Klasse 16   Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til 

bokbinding; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og 

for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; 
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke 
møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper;Varer laget av materialene papir, papp, 
trykksaker, fotografier og papirvarer; instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); klisjeer.  

  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse 
materialer [lær og lærimitasjoner], ikke opptatt i andre 
klasser, nemlig visittkortholdere, visittkortetuier, 
lommebøker, vesker og ryggsekker; skinn og huder; 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, 
tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); 
monumenter (ikke av metall). 

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre 
klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, 
ben, elfenben, hvalben, skal og skjell, rav, perlemor, 
merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, 
eller av plast, nemlig bordskulpturer, kunstgjenstander 
og kunstverk. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 
kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); 
materialer for børstebinding; gjenstander til 
rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av 
glass (ikke glass til bygningsbruk); Glassvarer, 
porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 

  Klasse 23   Garn og tråd for tekstile formål. 
  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; 

senge- og bordtepper. 
  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 26   Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, 

hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, 
kunstige blomster. 

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

  Klasse 28   Leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i 
andre klasser; juletrepynt; spill. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett. 

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

  Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt 
korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter 
og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 

  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). 
  Klasse 34   Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
detaljhandel og internett salg av såper, parfymevarer, 
eteriske oljer, kosmetikk, apparater for opptak, 
overføring og gjengivelse av lyd og bilder, edle metaller 
og deres legeringer, juvelervarer, smykker, edle stener, 
ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, 
papir, papp, materialer til bokbinding, skrivesaker og 
papirvarer, klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, 
pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, 
plastemballasje, trykktyper, lær og lærimitasjoner samt 
varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, 
senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, 
kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter 
og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, tepper, ryer, 
leketøy, juletrepynt, geleer, syltetøy, kompotter, melk 
og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, brød, bakverk 
og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, is, øl, 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
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alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft 
og andre preparater til fremstilling av drikker, 
alkoholholdige drikker, fyrstikker, Detaljhandel og 
internett salg av monumenter av metall, små 
gjenstander av metall, varer av uedelt metall, 
magnetiske databærere, varer av edle metaller eller 
overtrukne hermed, varer laget av materialene papir og 
papp, trykksaker, fotografier, instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater), klisjeer, 
glassvarer, porselen, keramikk, spill. 

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

  Klasse 37   Byggevirksomhet. 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 

organisering av reiser. 
  Klasse 41   Sportslige aktiviteter; utdannelsesvirksomhet; 

opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet og 
kulturelle aktiviteter. 

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

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltmennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309300 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 202003029 
(220) Inndato: 2020.03.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EVERGREEN MANAGEMENT AS, Henrik Sørensens 
vei 32, 1065 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 

applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer som gir 
tilgang eller inngangskontroll; dataprogramvare for 
tjenester on demand for boligmarkedet og beboere;  
dataprogramvare lastet ned fra Internett; innspilte og 
nedlastbare media; dataprogrammer; tomme digitale 
eller analoge opptaks- og lagringsmedia.   

  Klasse 35   Datastyrte online bestillingstjenester. 
  Klasse 36   Boligformidling [leiligheter]; 

eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med 
boligbygg; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse 
med boligområder; boligformidling av co-living og 
coliving boliger for leie. 

  Klasse 45   Conciergetjenester; online sosiale 
nettverksbyggingstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309301 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201911851 
(220) Inndato: 2019.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HAVE&BE CO., LTD., 6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil, 
GANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Smakstilsetninger for kaker [eteriske oljer]; 
blekepreparater; leppestifter; sminke og kosmetikk; 
kosmetiske preparater for bad; kosmetiske preparater 
for hudpleie; eyeliner; salver, andre enn for medisinske 
formål; deodoranter til personlig bruk; parfymer; 
hårgelé; kosmetikk; lavendelolje; kunstige øyevipper; 
rengjøringsmidler; sjampo; kosmetiske såper; 
tannkrem; sjampo for kjæledyr; neglelakk; 
ansiktspleiesett; eksfolieringssett; sett med kosmetiske 
masker for oppstramming av porer; sett med masker for 
kosmetiske formål; hudrenseskum; hudtonere; 
rensemelk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309302 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917384 
(220) Inndato: 2019.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TF Bank AB, Box 947, 50110 BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 
678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringstjenester; bank- og finansielle tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309303 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201917385 
(220) Inndato: 2019.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TF Bank AB, Box 947, 50110 BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 
678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Forsikringstjenester; bank- og finansielle tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309304 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 202004297 
(220) Inndato: 2020.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 

 
 

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

(730) Innehaver: 
 A.R.H. HOLDING AS, Henrik Wergelands gate 38, 

5031 BERGEN, Norge 
GRO ANITA HALVORSEN, ULSETÅSEN 30, 5119 
ULSET, Norge 
ARE ROGER HALVORSEN, ULSETÅSEN 30, 5119 
ULSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Herdemidler for metaller; legeringer med sjeldne 

metaller; kjemiske produkter for å lette legering av 
metaller; beisemidler for metaller; aduseringsmidler for 
metaller; kjemikalier for bruk i oljeboring; boreoljer for 
bruk ved oljeboring. 

  Klasse 2   Beskyttelsesmidler for metaller; bladmetaller og 
metallpulver til bruk for malere, dekoratører, trykkere og 
kunstnere. 

  Klasse 6   Metaller og metallegeringer; smeltedigler av vanlige 
metaller og deres legeringer; jernfrie metaller og dets 
legeringer; ventiler av metall [andre enn maskindeler]; 
ventiler av metall, utenom maskindeler, inkludert de 
som er laget av stållegering og titan; manuelt styrte 
metallventiler [utenom maskindeler]; luftekanaldeksler 
av metall for ventilasjonskanaler [VV-kanal]; 
metalltrinser, -fjærer og -ventiler [inkluderer ikke 
maskinelementer]; ventiler for vannrør av metall; 
ventiler for dreneringsrør, av metall; rør av metall for 
klima- og ventilasjonsanlegg; takventiler av metall for 
boliger og forretningsbygg; pyrofore metaller; legeringer 
av uedle metaller; ubearbeidede eller halvbearbeidede 
uedle metaller; vanlige metaller og deres legeringer; 
uedle metaller og legeringer av disse, malmer; rør av 
metall; rør av rustfritt stål; rør av metall for industribruk; 
rør av metall for overføring av væske og gass; 
roterende koblinger av metall for rør; festeklemmer for 
kabel eller rør av metall; rørledninger av metall; rørdeler
av metall for trykkluftslanger. 

  Klasse 7   Lineære aktuatorer; hydrauliske ventilaktuatorer; 
pneumatiske ventilaktuatorer; ventiler [maskindeler]; 
ventiler [pumpedeler]; trykkventiler [maskindeler]; 
pumpekontrollventiler; klappventiler for maskiner; 
trykkavlastningsventiler [maskindeler]; kontrollventiler 
for regulering av gass- og væskestrøm [maskindeler]; 
avlaste tilbakeslagsventiler for avsug fra 
luftkompressorer; oljeraffineringsmaskiner. 

  Klasse 14   Edle metaller og deres legeringer. 
  Klasse 36   Anskaffelse (for andre) av edle metaller for utlån; 

taksering av edle metaller; bankbokstjenester for edle 
metaller; taksering av diamanter, edelstener og edle 
metaller; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med bankbokstjenester for edle metaller. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
metaller; installasjon av maskiner og verktøymaskiner 
for behandling og bearbeiding av metaller; installasjon 

av ventilasjonsutstyr; reparasjon av ventilasjonsutstyr; 
reparasjon og vedlikehold av ventilasjonsutstyr; 
rutinemessig vedlikehold av ventilasjonsapparater; 
installasjon av ventilasjons- og støvavtrekksanlegg; 
modifisering av ventilasjonsanlegg i bygninger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av ventilatorer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
ventilasjonsutstyr; modifisering av varme-, ventilasjons- 
og klimaanlegg i bygninger; installasjon og reparasjon 
av varme-, ventilasjons- og klimaanleggsystemer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av mekanisk 
åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; 
konstruksjonstjenester i forbindelse med installasjon av 
varme-, ventilasjons- og klimaanleggsystemer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatisk 
utstyr for åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; 
installasjon av apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, 
klimaanlegg, tørking, ventilasjon og 
støvavtrekksanlegg; monteringstjenester i forbindelse 
med installasjon av maskiner og verktøymaskiner for 
behandling og bearbeiding av metaller; reparasjon og 
vedlikehold av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller; monteringstjenester i forbindelse med 
installasjon av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller; installasjonstjenester i forbindelse med 
modernisering av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindmøller og vindturbiner; rådgivning i forbindelse med 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og 
vindturbiner; oppføring, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller, vindkraftverk, vindturbiner og 
andre vinddrevne maskiner; olje- og gassboring; boring 
av olje- og gassbrønner; oljeborerør- og 
oljerørledningsinstallasjon; oljepumpingstjenester; 
brønnboring; oljeboring; vann- eller oljeboring; 
oljeboringstjenester. 

  Klasse 40   Behandling av metaller; varmebehandling av metaller; 
foredling av metaller; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner og verktøy for 
bearbeiding av metaller; herding av metaller; olje- og 
gassbrønnbehandling; oljeraffinering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309305 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201911883 
(220) Inndato: 2019.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
DE19810 WILMINGTON, USA 

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

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

  Klasse 18   Kofferter, reisevesker, amerikakofferter, reisebager, 
weekend bager, lærvesker, clutchvesker, gymbager, 
skolevesker, handlenett, skipssekker, selskapsvesker, 
bleievesker, hoftevesker, skuldervesker, håndvesker, 
pengepung [lærvare], bæresjal for babyer, ryggsekker, 
lommebøker, kredittkortholdere, visittkortholdere, 
drikkesekker, hoftetasker, hoftevesker, toalettvesker 
solgt tomme, små ryggsekker, regntrekk for oppakning, 
tilpassede beskyttelsestrekk for bager, nemlig 
ryggsekker, ransler og bærevesker for alle formål, 
paraplyer. 

  Klasse 22   Telt, presenninger; bunnduker for telt, vanntette duker 
for teltgulv.  

  Klasse 24   Soveposer, lakenposer; stoff for produksjon av klær, 
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bager, fottøy, telt og soveposer.  
  Klasse 25   Klær; t-skjorter for men, kvinner og barn, skjorter, 

topper [klær], treningsgensere, joggebukser, bukser, 
bukser med glidelås i siden, shorts, benklær, vester, 
parkas, anorakker, jakker, frakker, vindtette jakker, 
jakkehetter, pullovere, gensere, overtrekksklær, termisk 
undertøy, sokker, tights, hansker, votter; yttertøy, 
nemlig skallklær, skall-kjeledresser, skiklær, skidresser, 
skivester, skijakker, overstykker for skiklær, skibukser 
med seler, snowboardklær, overtrekksbukser, 
kjeledresser, regntøy, regnjakker, regnbukser, 
gamasjer, nemlig halser og gamasjer for ben og ankler; 
skjørt, skort, kjoler; fottøy, nemlig fottøy for idrett, 
sneakers, terrengløpesko, klatresko, fjellsko, tøfler, 
tursandaler, støvler, tursko, fjellstøvler, tresko, 
sandaler; hodeplagg, nemlig capser, hatter, hodebånd, 
pannebånd, skjerf, ørevarmere, balaklavaer, snø- og 
solskjermer [bekledning], luer, belter. 

  Klasse 35   Nettbaserte detaljhandelstjenester relatert til klær, 
sko, bager og sportsutstyr; detaljhandelstjenester 
relatert til klær, sko, bager og sportsutstyr; 
postordretjenester relatert til klær, sko, bager og 
sportsutstyr; katalogordretjenester relatert til klær, sko, 
bager og sportsutstyr; distribusjonstjenester innen 
området klær, sko, bager og sportsutstyr; tilveiebringer 
online produktinformasjon til kunder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309306 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201911884 
(220) Inndato: 2019.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
DE19810 WILMINGTON, USA 

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

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

  Klasse 18   Kofferter, reisevesker, amerikakofferter, reisebager, 
weekend bager, lærvesker, clutchvesker, gymbager, 
skolevesker, handlenett, skipssekker, selskapsvesker, 
bleievesker, hoftevesker, skuldervesker, håndvesker, 
pengepung [lærvare], bæresjal for babyer, ryggsekker, 
lommebøker, kredittkortholdere, visittkortholdere, 
drikkesekker, hoftetasker, hoftevesker, toalettvesker 
solgt tomme, små ryggsekker, regntrekk for oppakning, 
tilpassede beskyttelsestrekk for bager, nemlig 
ryggsekker, ransler og bærevesker for alle formål, 
paraplyer. 

  Klasse 22   Telt, presenninger; bunnduker for telt, vanntette duker 
for teltgulv.  

  Klasse 24   Soveposer, lakenposer; stoff for produksjon av klær, 
bager, fottøy, telt og soveposer.  

  Klasse 25   Klær; t-skjorter for men, kvinner og barn, skjorter, 
topper [klær], treningsgensere, joggebukser, bukser, 
bukser med glidelås i siden, shorts, benklær, vester, 
parkas, anorakker, jakker, frakker, vindtette jakker, 
jakkehetter, pullovere, gensere, overtrekksklær, termisk 
undertøy, sokker, tights, hansker, votter; yttertøy, 
nemlig skallklær, skall-kjeledresser, skiklær, skidresser, 
skivester, skijakker, overstykker for skiklær, skibukser 
med seler, snowboardklær, overtrekksbukser, 

kjeledresser, regntøy, regnjakker, regnbukser, 
gamasjer, nemlig halser og gamasjer for ben og ankler; 
skjørt, skort, kjoler; fottøy, nemlig fottøy for idrett, 
sneakers, terrengløpesko, klatresko, fjellsko, tøfler, 
tursandaler, støvler, tursko, fjellstøvler, tresko, 
sandaler; hodeplagg, nemlig capser, hatter, hodebånd, 
pannebånd, skjerf, ørevarmere, balaklavaer, snø- og 
solskjermer [bekledning], luer, belter. 

  Klasse 35   Nettbaserte detaljhandelstjenester relatert til klær, 
sko, bager og sportsutstyr; detaljhandelstjenester 
relatert til klær, sko, bager og sportsutstyr; 
postordretjenester relatert til klær, sko, bager og 
sportsutstyr; katalogordretjenester relatert til klær, sko, 
bager og sportsutstyr; distribusjonstjenester innen 
området klær, sko, bager og sportsutstyr; tilveiebringer 
online produktinformasjon til kunder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309307 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(210) Søknadsnr.: 201907183 
(220) Inndato: 2019.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LIGHTHOUSE ENTERTECH AS, Bernt Ankers gate 
4B, 0183 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 

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

  Klasse 9   Audiovisuelle apparater for undervisning; 
kompaktdisker [audio-video]; hukommelseslager for 
datamaskiner; dataprogrammer, innspilte; computer 
periferiutstyr; programvarer [innregistrerte edb 
programmer]; dataspillprogrammer, innspilte; 
datamaskiner; dataprogrammer, nedlastbare; 
applikasjoner, nedlastbare; dataprogramplattformer, 
innspilte eller nedlastbare; nedlastbareringetoner for 
mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare 
billedfiler; nedlastbar grafikk for mobiltelefoner; 
dagbøker [elektroniske]; elektroniske publikasjoner 
[nedlastbare]; elektroniske noteark, nedlastbare; 
hodetelefoner; interaktive berøringsskjemterminaler; 
logger; høyttalere; grammofonplater med musikk; 
grammofonplater; lesere [databehandlingsutstyr]; 
stativer for lydopptaksinstrumenter; apparater for 
opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; 
apparater for lydopptak; apparater for lydgjengivelse; 
instrumenter for lydlokalisering; tynn klient 
datamaskiner; tidsregistreringsapparater; usb-
minnepinner; videobånd; virtual reality hodetelefoner. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til databaser; 
kommunikasjon ved dataterminaler; dataassistert 
overføring av beskjeder og bilder; tilveiebringelse av 
online forum; streaming av data; overføring av digitale 
filer; video-on-demand overføringstjenester. 

  Klasse 41   Booking av seter for kulturelle arrangementer; 
filmfremvisning; utleie av kinematografiske apparater; 
klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; 
privatundervisning; arrangering og ledelse av 
konserter; organisering og ledelse av konferanser; 
korrespondansekurs; dj-tjenester; dubbetjenester; 
informasjon vedrørende utdannelse; 
eksaminasjonsvirksomhet; undervisningstjenester 
tilveiebragt av skoler; elektronisk setting [for trykking]; 
artistopptredener; underholdningsvirksomhet; 
underholdningsinformasjon; filmproduksjon, andre enn 
reklamefilmer; filmregissering, andre enn reklamefilmer; 
filmdistribusjon; spilltjenester tilbudt online fra et 
datanettverk; arrangering og ledelse av personlige 
utdanningsforum; know-how formidling [opplæring]; 
lysteknikertjenester for arrangementer; tilveiebringe 
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filmer, ikke nedlastbare, via video-on-demandtjenester; 
utleie av belysningsutstyr for teateroppsetninger eller 
fjernsynstudioer; utleie av kinematografiske filmer; 
filmstudioer; komponeringstjenester; produksjon av 
musikk; online utgivelse av elektroniske bøker og 
tidsskrifter; tilveiebringe online elektroniske 
publikasjoner, ikke nedlastbare; tilveiebringe online 
musikk, ikke nedlastbar; tilveiebringe online videoer, 
ikke nedlastbare; orkestervirksomhet; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering av fester [underholdning]; fotografering; 
oppføring av forestillinger [live]; utgivelse av tekster, 
andre enn reklametekster; radiounderholdning; 
produksjon av radio- tv- og lydprogrammer; produksjon 
av radio- og fjernsynsprogram; innspillingsstudioer; 
skriving av manuskripter; tekstforfattervirksomhet; 
showoppsetninger; låtskriving; utleie av lydopptak; 
teksting [for film og fjernsyn]; undervisning; 
fjernsynsunderholdning; tilveiebringe tv-programmer, 
ikke nedlastbare, via video-on-demandtjenester; 
teateroppsetninger; billettkontor 
[underholdningvirksomhet]; opplæringstjenester 
tilveiebrakt av simulatorer; veiledning; 
videoredigeringstjenester for arrangementer; redigering 
av videobånd; videofilming; yrkesveiledning 
[utdannings- og opplæringsrådgivning]; arrangering og 
ledelse av praktiske seminarer; skriving av tekster 
[andre enn for reklameformål]. 

  Klasse 42   Nettskytjenester; programmering for datamaskiner; 
utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av computer 
software; analysering av datasystemer; design av 
computersystemer; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; 
rådgivning ved design og utvikling av datamaskiner; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og 
data, andre enn fysisk konvertering; opprettelse og 
vedlikehold av websider for andre; opprette og designe 
nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [it-
tjenester]; rådgivning innen datasikkerhet; 
datakrypteringstjenester; utvikling av dataplattformer; 
digitalisering av dokumenter [skanning]; elektronisk 
datalagring; grafisk formgiving; grafisk design av 
promoteringsmateriell; webhotell [tilby vertsserver for 
andres hjemmesider]; rådgivningstjenester innen it; 
installasjon av datasoftware; rådgivning innen 
internettsikkerhet; vedlikehold av dataprogrammer og 
software; fjernovervåkning av datasystemer; 
overvåkning av datasystemer for å oppdage 
sammenbrudd; ekstern data backup; 
oljefeltundersøkelser; outsourcing av it-tjenester; 
plattformtjenester [paas]; fremskaffelse av informasjon 
om computerteknologi og programmering via en 
webside; kvalitetskontroll; forskning og utvikling av nye 
produkter [for tredjemann]; vitenskapelig forskning; 
serverhotell; softwaretjenester [saas]; softwareutvikling 
innen rammeverket av softwareutgivelse; teknologiske 
rådgivningstjenester; tekologisk forskning; oppdatering 
av datasoftware; leie av webserver; rådgivning ved 
design av websider. 

  Klasse 45   Forvaltning av opphavsrettigheter; juridisk forskning; 
klargjøring av juridiske dokumenter; juridisk 
administrasjon av lisensiering; juridiske tjenester 
relatert til kontraktsforhandlinger for andre; juridiske 
advokattjenester; lisensiering av immatriell 
eiendomsrett; overvåkning av immaterielle rettigheter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309308 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(300) Søknadsprioritet 2018.11.23, DK, 2019 00076 
(210) Søknadsnr.: 201906245 
(220) Inndato: 2019.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rekom Group A/S, Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 
KØBENHAVN K, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 

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

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet, diskoteker, nattklubber, 
inkludert etablering og drift av diskoteker og 
nattklubber.  

  Klasse 43   Tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter, kafeer 
og barer; bar-, kafé og restauranttjenester; 
restauranter, inkludert drift av restauranter; kafeer, 
inkludert drift av kafeer; nattklubber [tilveiebringelse av 
mat og drikke]; midlertidig innlosjering; barer, inkludert 
drift av barer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309309 
(151) Reg.dato.: 2020.04.08 
(300) Søknadsprioritet 2018.11.23, EM, 017989549 
(210) Søknadsnr.: 201906246 
(220) Inndato: 2019.04.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.04.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rekom Group A/S, Niels Hemmingsens Gade 36, 1153 
KØBENHAVN K, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 AWA Denmark A/S, Strandgade 56, 1401 

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

  Klasse 21   Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre 
klasser). 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet, diskoteker, nattklubber, 
inkludert etablering og drift av diskoteker og 
nattklubber. 

  Klasse 43   Tilveiebringelse av mat og drikke i restauranter, kafeer 
og barer; bar-, kafé og restauranttjenester; 
restauranter, inkludert drift av restauranter; kafeer, 
inkludert drift av kafeer; nattklubber[tilveiebringelse av 
mat og drikke]; midlertidig innlosjering; barer, inkludert 
drift av barer. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309310 
(151) Reg.dato.: 2020.04.10 
(210) Søknadsnr.: 201916053 
(220) Inndato: 2019.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Frank Dandy AB, Warfvingesväg 30, 11251 
STOCKHOLM, Sverige 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   Ransler og ryggsekker. 
  Klasse 25   Klær, herreklær; dameklær; undertøy; herreundertøy; 

dameundertøy;  badeklær; fottøy; strømper; hodeplagg; 
hansker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309311 
(151) Reg.dato.: 2020.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201915706 
(220) Inndato: 2019.11.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eezy Kevytyrittäjät Osk, Hämeentie 3, 00530 
HELSINGFORS, Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse og -reklamevirksomhet, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; bedriftsledelse; 
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
regnskapstjenester; regnskapskontroll-tjenester; 
avgifts-konsultasjoner og rådgivningstjenester; 
personell- og rekrutteringstjenester; 
bedriftsundersøkelser og informasjonstjenester; 
personalrådgivning; utarbeidelse av lønningslister; 
fakturering; administrasjon, fakturering og oppgjør av 
kontoer for andre; administrasjon av data-arkiver; 
datasøk i datafiler; innsamling av personell-
informasjon; forretningsbistand, administrasjon av 
bedrifter og bedriftsledelse; bedriftsanalyser, 
bedriftsundersøkelser og informasjonstjenester; 
vedlikehold av registre [for andre]; påminnelser om 
avtaler [kontortjenester]; datastyrte regnskapstjenester; 
konsultasjoner relatert til de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester; eiendomssaker; finansiell 
virksomhet; monetær virksomhet; finansielle 
forvaltnings, assistanse-, rådgivnings-, konsultasjons-, 
informasjons- og forskningstjenester; 
konsultasjonstjenester vedrørende skatter og avgifter; 
finansielle konsultasjoner og rådgivning; innkreving av 
betalinger; finansiell sponsing; konsultasjon vedrørende 
de forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; idretts- og kulturaktiviteter; 
opplæring for personalutvikling; organisering av 
utdanningsarrangementer; organisering av 
konferanser, utstillinger og konkurranser; konferanser, 
utstillinger og konkurranser relatert til 
personellhåndtering og rekruttering; tolke og 
oversettelsestjenester; rådgivningstjenester relatert til 
de forannevnte tjenester. 

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og mennesker; rådgivning og juridiske 
tjenester innen personvern og sikkerhetslover, 
forskrifter og krav; gjennomgåelse av standarder og 
praksis for å sikre oppfyllelse av lover og forskrifter; 
rådgivningstjenester relatert til de forannevnte 
tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309312 
(151) Reg.dato.: 2020.04.11 
(210) Søknadsnr.: 201910080 
(220) Inndato: 2020.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Torgeir Andre Markhus, Vollavegen 23 B, 5261 INDRE 
ARNA, Norge 

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

kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, 
målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, 
kontrollerings-, livrednings og undervisningsapparater 
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; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, kalkulatorer. 

  Klasse 28   Gymnastikk- og sportsartikler. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309313 
(151) Reg.dato.: 2020.04.11 
(210) Søknadsnr.: 202004019 
(220) Inndato: 2020.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CLOUDNORWAY AS, Akersgata 20, 0158 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsutstyr og datamaskiner; 
dataprogrammer.  

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
rådgivnings- og konsulentvirksomhet i relasjon til IT; 
utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet 
knyttet til datanettverk, datahardware, datasoftware og 
databaser; arrangering og ledelse av praktiske 
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seminarer. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; design, utvikling, ajourføring 
og vedlikehold av dataprogrammer; 
brukerstøttetjenester vedrørende datanettverk, 
datasoftware og datahardware; teknisk 
konsulentvirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309314 
(151) Reg.dato.: 2020.04.11 
(210) Søknadsnr.: 202004252 
(220) Inndato: 2020.03.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BELTRAN JUAN M SANTACRUZ, RASMUSHAUGEN 
12, 5360 KOLLTVEIT, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Fruktjuice. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309315 
(151) Reg.dato.: 2020.04.13 
(210) Søknadsnr.: 202004555 
(220) Inndato: 2020.04.05 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TOVE BERTINE ENGEBØ-SKAS, KONGLEFARET 75, 
1359 EIKSMARKA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. 
  Klasse 41   Opplærings- og utdanningstjenester innen 

livscoaching. 
  Klasse 45   Ikke-terapeutisk rådgivning for å imøtekomme 

individuelle behov. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309316 
(151) Reg.dato.: 2020.04.13 
(210) Søknadsnr.: 202004534 
(220) Inndato: 2020.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FISHENCY INNOVATION AS, Professor Olav 
Hanssens vei 7A, 4021 STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Videoovervåkingssystemer; 

videoovervåkingskameraer; dataprogramvare; 
dataprogrammer og programvare for bildebehandling; 
dataprogrammer for databehandling; dataprogramvare 
for databehandling; dataprogramvare for 
bildebehandling; dataprogramvareplattformer; 
datamaskinvare og programvare; integrert 
operativsystemprogramvare; apparater for opptak av 
bilder; apparater for behandling, overføring og lagring 
av databaseinformasjon; apparater for opptak, 
overføring eller reproduksjon av bilder; 
dataprogrammer og programvare; måleapparater og -

instrumenter; applikasjonsprogramvare; vitenskapelige 
apparater; datamaskinapparater; apparater og 
instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, 
bilder og data, både i digital og analog form; apparater 
for input, output, overføring og lagring av data; 
databehandlingssystemer; periferiutstyr for 
datamaskiner og databehandlingsutstyr; 
undervannskameraer. 

  Klasse 38   Overføring av data; strømming av data; transmisjon 
av data; streaming av data; tilgang til dataprogrammer i 
datanettverk; tilgang til data i datanettverk; 
brukertilgang til informasjon på internett; brukertilgang 
til plattformer på internett; tilgang til informasjon på 
internett; tilgang til databaser på internett; tilgang til 
plattformer på internett; tilgang til informasjon via 
internett; tilgang til data via internett; tilgang til internett 
og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av data-, 
lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare 
filer og streamede filer over et globalt datanettverk; 
tilgang til et elektronisk nettverk for gjenopprettelse av 
informasjon; streaming av lyd- og videomateriale på 
internett. 

  Klasse 42   Miljøovervåkingstjenester; overvåking av vannkvalitet; 
fjernovervåkning av datasystemer; design og utleie av 
programvare; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; utleie av datamaskinvare og 
programvare; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare for industriell anvendelse; design, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309317 
(151) Reg.dato.: 2020.04.13 
(210) Søknadsnr.: 202004313 
(220) Inndato: 2020.04.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EBSA AS, Storgata 34, 6508 KRISTIANSUND N, 
Norge 

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

vedrørende bedriftsorganisasjon; rådgivning for 
forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og 
forretningsledelse; rådgivningstjenester vedrørende 
bedriftsledelse; rådgivning og bistand for 
bedriftsledelse; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
bedriftsrådgivningstjenester; bedriftsledelsesrådgivning 
via Internett; bedriftsrådgivning; bedriftsrådgivning og -
konsultasjon; risikostyringsrådgivning for bedrifter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309318 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2019.08.09, JM, 078381 
(210) Søknadsnr.: 201912536 
(220) Inndato: 2019.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 
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(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, overvåkende, fotografiske, 

kinematografiske, optiske, veiende, målende, 
signaliserende, kontrollerende, livreddende og 
undervisende apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for å lede, bryte, transformere, 
akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; 
apparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av 
lyd eller bilder; magnetiske databærere; opptaksdisker; 
CDer, DVDer og andre digitale opptaksmedier;  
mekanismer for myntopererte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, programvare for datamaskiner; 
brannslukkingsapparater; programvare for datamaskin 
for å muliggjøre lokalisering av andre spillere og spilling 
over kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
overføring av elektronisk post; dataprogramvare for 
elektroniske meldingstjenester; dataprogramvare for 
elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via 
et globalt datanettverk; dataprogramvare for 
tilveiebringelse av online chatterom og elektroniske 
oppslagstavler for overføring av meldinger av allmenn 
interesse blant brukere; dataprogramvare for bruk til å 
søke, hente, indeksere og organisere; 
dataprogramvare som brukes til å forbedre ytelsen og 
funksjonaliteten til datanettverk; dataprogramvare for å 
søke og hente informasjon, nettsteder og andre kilder 
på datanettverk; dataprogramvare for å tilby en katalog 
med informasjon, nettsteder og kilder tilgjengelig i 
datanettverk; dataprogramvare for å tilveiebringe 
flerbrukertilgang til et datanettverk for formidling av et 
bredt spekter av ulik informasjon; dataprogramvare 
som tillater brukerne å tilpasse deres se-, lytte- og 
spilleopplevelse ved å velge og arrangere visning og 
fremføring av lys, bilde og audiovisuelle elementer fra 
brukere innen musikk, video, sport og 
underholdningsbransjen; nedlastbare podcaster innen 
nyheter, kommentering, vær, sport, underholdning, 
mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner for å 
kringkaste live sportsbegivenheter, kringkasting av 
sportssendinger og sportsinformasjon, inkludert 
sportsresultater, sportsstatistikk, spillerstatistikk, play-
by-play annonsører og sportsredaksjonskommentering; 
nedlastbare mobilapplikasjoner for bruk i fantasy sports 
ligaer, administrering og deltakelse i fantasy sports 
ligaer, tilveiebringelse av sportssendinger og 
informasjon, forhåndsvisninger, varsler, repriser av 
videoklipp av sportsarrangementer og fra webkamera 
innen sport; nedlastbare mobilapplikasjoner for å tilby 
underholdnings- og sportsrelaterte nyheter; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for oddsspill på sport; nedlastbare 
filmer og TV-programmer med nyheter, kommentering, 
vær, sport, underholdning, mote, finans, musikk, 
inspirasjon, helse, livsstil, reise, barneoppdragelse, 
vitenskap, teknologi, kultur og velvære tilveiebringet via 
en video on demand-tjeneste; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for visning av online programmer, 
tekst, bilder, multimediainnhold og videoer innen 
nyheter, kommentering, vær, sport, underholdning, 

mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap , teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner med 
programvare for teksting, deling av bildevideoer, 
multimediainnhold; nedlastbar mobilapplikasjon som 
inneholder programvare for bruk i 
gruppekommunikasjon, nemlig direktemeldinger, 
sosiale medier, fildeling og søking og innlegg av tekst 
og bilder; nedlastbare mobilapplikasjoner for nyheter, 
kommentering, vær, sport, underholdning, mote, finans, 
musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
elektroniske chatterom og oppslagtavler; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for elektronisk post, elektroniske 
meldinger og elektronisk overføring av data, bilder og 
dokumenter; Kredittkort; nedlastbare 
mobilapplikasjoner knyttet til kredittkort og 
brukerbankkontoer; leverandør og utviklingstjenester 
for mobilapplikasjonen inkludert finans, online til offline 
og annonsetjenester i fremtiden; butikkterminaler [POS-
terminaler]; programvare for reservasjonssystemer; 
elektroniske bøker; musikk lastet ned fra internett; 
stemmedata lastet ned fra internett; nedlastbare 
musikkfiler; filmer lastet ned fra internett; bilder lastet 
ned fra internett; nedlastbare bildefiler; filmer lastet ned 
fra internett; bøker lastet ned fra internett; elektroniske 
publikasjoner, nedlastbare; elektronisk noter, 
nedlastbare; nedlastbart grafisk innhold for 
mobiltelefoner; elektroniske bruksanvisninger; 
spillprogrammer lastet ned fra internett; 
videoopptaksmedia; lydopptaksbærere; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for visning av online programmer, 
tekst, bilder, multimediainnhold og videoer.  

  Klasse 35   Markedsføring; virksomhetsstyring; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; annonse- 
og reklamekontrakter for andre, nemlig, annonsering og 
promoteringsmateriell for andre på elektroniske 
nettsteder gjennom datanettverk; Formidling av 
reklamemateriell, nemlig tilveiebringe markedsføring og 
grafisk materiell, multimedia og interaktive bilder 
gjennom datanettverk for bruk på personlige 
hjemmesider; promotere varer og tjenester for andre 
gjennom ved å drive et online kjøpesenter med lenker 
til andres nettbutikker; tilveiebringe informasjon via 
internett om andres varer og tjenester i form av en 
kjøperveileder; levering av 
prissammenligningstjenester; sammenstilling av online 
virksomhetskataloger; tilveiebringe en online katalog for 
kommersiell informasjon og boliginformasjon på 
internett; tilveiebringe online 
kataloginformasjonstjenester med hyperlenker til andre 
nettsteder; bedriftsrådgivning og teknisk assistanse 
vedrørende drift, administrasjon, annonsering, og 
markedsføring av nettsteder for andre; 
konsulenttjenester; konsulenttjenester innen nettsteder 
for netthandel; generelle henvisningstjenester for 
virksomhetsnettverk, nemlig promotering av andres 
varer og tjenester ved å gi anbefalinger og 
henvisninger innen forretning; tilby informasjon 
angående kuponger levert av andre; tilveiebringe 
forbrukerproduktinformasjon via internett; elektroniske 
kalender- og påminnelsestjenester for forretningsformål 
via datanettverk for organisering og registrering av 
avtaler og arrangementer i form av et nettsted med 
funksjoner for å organisere avtaler, påminnelser og 
datoer; administrasjon av lojalitetsprogrammer som 
inkluderer rabatter eller insentiver; administrasjon av 
salgsfremmende insentivprogrammer; administrasjon 
av insentivprogrammer ved bruk av mobilapplikasjon; 
produksjon av videoopptak for reklameformål; 
tilveiebringe markedsinformasjon om varer; 
tekstbehandling; systematisering av informasjon i 
databaser; auksjonstjenester; utleie av 
annonseringsplass; utleie av online reklamebannere; 
levering av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; tilveiebringe en søkbar 
online annonseringsveileder med varer og tjenester fra 
online leverandører; annonsering av varer og tjenester 
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til en online leverandør via en søkbar guide på nettet; 
tilby online markedsplasser for selgere av varer og eller 
tjenester; fremstilling av varer på 
kommunikasjonsmedier; arrangere kommersielle 
transaksjoner for andre via nettbutikker; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av nedlastbar 
musikk; tilveiebringe abonnement på 
telekommunikasjonstjenester for andre;  
formidlingstjenester for kjøp og salg av varer; levering 
av formidlingstjenester for varebytte via internett; 
forretningsadministrasjon av lojalitetsprogrammer; 
forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, 
salgsfremmende og / eller reklameformål; tilby 
incentivprogrammer for kunder; behandling av 
datastyrte data.      

  Klasse 36   Forsikring; finansielle saker; pengesaker; 
eiendomssaker; personlig rådgivning og investering; 
tilby informasjon og rådgivning innen personlig 
økonomi, personlige finansielle investeringer, og 
økonomiske aspektene ved pensjon; gjennomføre 
økonomiske transaksjoner; automatiserte banktjenester 
knyttet til kredittkorttransaksjoner; automatiserte 
betalingstjenester; clearingtjenester for 
betalingstransaksjoner; gjennomføre kontaktløse 
betalingstransaksjoner; gjennomføring av finansielle 
transaksjoner; kredittkort- og debetkorttjenester; 
betalingstjenester for elektronisk handel; elektroniske 
kredittkorttransaksjoner; elektroniske tjenester for 
overføring av midler; elektronisk behandling av 
betalinger via et globalt datanettverk; finansiell 
rådgivning knyttet til gjennomføring av kontaktløse 
betalingstransaksjoner; finansielle overføringer; 
informasjonstjenester knyttet til automatisk 
kontobetaling; informasjonstjenester knyttet til 
automatisk overføring av midler; mobile 
betalingstjenester; behandling av betalinger på 
markeder og leverandørkiosker; lånefinansiering; 
finansielle lånetjenester; avbetalingslånetjenester; 
levering av lån; finansielle tjenester; finansielle 
investeringstjenester; finansielle tjenester knyttet til 
forsikring; økonomisk evaluering [forsikring, bank, 
eiendom]; planlegging av økonomiske fond; 
administrasjon av økonomiske fond; operasjoner med 
økonomiske fond; tjenester for utenlandsk valuta; 
valutaveksling; levering av finansiering for salg; kreditt 
salg (levering av finansiering for -); levering av 
finansiering for kredittsalg; nettbank; elektronisk 
bankvirksomhet; internasjonal bankvirksomhet; 
banktjenester; levering av bankinformasjon; utstedelse 
av kredittkort; kredittkort tjenester; utstedelse av 
kredittkort; garantier; lånegarantier; 
investeringstjenester for fond; forvaltning av 
investeringer; forvaltning av innvestering av midler; 
økonomisk forvaltning av kollektive 
investeringsordninger; styring av investeringer for 
gjensidige klubber og sammenslutninger; monetære 
transaksjoner; administrering av betalingstjenester; 
betalingsformidlingstjenester; betalingstjenester levert 
via kundesentre; betalingstjenester levert via trådløse 
telekommunikasjonsapparater og -enheter; 
betalingstransaksjonskorttjenester; behandling av 
kredittkorttransaksjoner for andre; behandling av 
debetkorttransaksjoner for andre; behandling av 
elektroniske betalinger gjennom forhåndsbetalte kort; 
behandling av elektroniske kredittkorttransaksjoner; 
behandling av elektroniske betalinger; behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; behandling av 
betalinger for kjøp av varer og tjenester via et 
elektronisk kommunikasjonsnettverk; behandling av 
betalinger med betalingskort; levering av informasjon 
relatert til kredittkorttransaksjoner; videreføring av 
regninger og betalinger; elektroniske overføringer av 
midler; behandling av elektronisk overføring, kontanter, 
kredittkort, debetkort, elektronisk sjekk og elektroniske 
betalinger; clearing og avstemming av finansielle 
transaksjoner; sikre kommersielle transaksjoner og 
betalingsmuligheter; tjenester for behandling av 
betalingstransaksjoner; betaling og økonomiske 
bekreftelsestjenester; kredittkortverifikasjonstjenester; 

tilveiebringe, behandle, verifisere og autentisere 
mobilbetalinger; behandling og administrering av 
mobilbetalinger; elektronisk overføring av virtuell valuta; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til det nevnte. 

  Klasse 38   Telekommunikasjon; kringkasting av lyd-, video- og 
multimediainnhold ved hjelp av radio, mobil 
kommunikasjon, trådløs kommunikasjon, internett, 
datamaskiner, mobile enheter, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk; elektroniske 
posttjenester; tilveiebringe flerbrukertilgang til 
datanettverk; tilveiebringe flerbrukertilgang til 
datanettverk for overføring og formidling av et bredt 
spekter av informasjon; elektronisk overføring av data, 
meldinger, bilder og dokumenter via datanettverk, 
mobile enheter og internett; internettelefonitjenester; 
levering av telefonkommunikasjonstjenester via 
dataterminaler og nettverk; tilby tilgang til data eller 
dokumenter som er lagret elektronisk; elektroniske 
meldingstjenester; tilveiebringe nettpratrom og 
elektroniske oppslag / meldingstavler for overføring av 
meldinger blant brukere av allmenn interesse og for å 
spille spill; taleposttjenester; talemeldingstjenester; tilby 
online kommunikasjonslenker som overfører 
nettstedbrukeren til andre lokale og globale nettsider; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig direktemeldinger, 
og elektronisk overføring av tekst, lyd, video og annen 
multimedia; telefonkataloginformasjon; nyhetsbyråer; 
TV-kringkasting; radiokringkasting; overføring av 
telefonkommunikasjon; overføring av 
mobiltelefonkommunikasjon; telefonsvartjenester; 
telekommunikasjonsoverføring av value added 
networks (VAN); telekommunikasjonsforbindelser på 
internett; telekommunikasjonsforbindelser av globale 
datamaskininformasjonsnettverk; elektronisk 
informasjonsoverføring; kommunikasjon gjennom 
datamaskinterminaler; overføring av elektronisk post; 
utleie av elektronisk postkasse; tilby overføring av 
informasjon på elektronisk oppslagstavle; elektroniske 
oppslagstavletjenester [telekommunikasjonstjenester]; 
telekommunikasjonslinjeforbindelse;  
datamaskinassistert overføring av meldinger og bilder; 
levering av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; tilveiebringe brukertilgang til 
globale datanettverk; omrutingstjenester for 
telekommunikasjon; overføring av chatterom; levering 
av telekommunikasjonskanaler for teleshopping-
tjenester; tilby internett chatrooms; tilveiebringe tilgang 
til databaser; tilveiebringe tilgang til nettverkdata; 
strømming av data; overføring av 
telegramkommunikasjon; overføring av fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; satellittoverføring; 
telekonferansetjenester; videokonferansetjenester; 
satellitt-lokalisering av signaloverføringstjenester; 
telekommunikasjon overføring; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsinformasjon; 
kommunikasjonsinformasjonstjeneste; informasjon om 
telekommunikasjon; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; overføring av 
gratulasjonskort online; overføring av digitale filer; 
tilveiebringelse av internettforum; online TV-
kringkasting; nettradiokringkasting; video-on-demand 
overføring; tilveiebringelse av online 
kataloginformasjonstjenester med hyperkoblinger til 
andre nettsteder; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester for musikk; tilveiebringe tilgang til 
databaser innen sosiale nettverk. 

  Klasse 41   Utdanning; tilveiebringe treningstjenester; 
underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
underholdningstjenester i form av å tilby ikke-
nedlastbare online spill og konkurranser levert via 
datanettverk; tilveiebringe informasjon knyttet til 
elektroniske og dataspill; booking av underholdning; 
lotteritjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbart 
multimedia underholdningsinnhold, nemlig spill og 
pågående programmer med musikk og sport via 
datanettverk, pågående underholdningsprogrammer 
sendt via radio, TV, mobilkommunikasjon, trådløs 
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kommunikasjon, internett, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk innen feltene 
aktuelle hendelser, nyheter, kommentarer, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; produksjon av 
musikkvideoprogrammer for kringkasting på 
datanettverk; produksjon av videoprogrammer for 
kringkasting på datanettverk; underholdningstjenester, 
nemlig å tilby informasjon, statistikk og kommentarer 
innen utdanning, underholdning, økonomi, 
nyhetsarrangementer, sportsspill og idrett for barn og 
voksne via datanettverk; tilveiebringe underholdnings- 
og TV-guider via internett; organisere og gjennomføre 
fantasy-sportskonkurranser og ligaer; tilveiebringe 
informasjon om nyheter om fantasy sport; tilveiebringe 
sportsinformasjon via telefon, mobiltelefon, trådløse 
kommunikasjonsenheter og internett; tilveiebringe 
informasjon innen sport, sportsresultater, 
sportsstatistikk, spillerstatistikk, play-by-play 
annonsører og sportsredaksjonskommentering via 
internett; levering av musikalske forestillinger, 
musikalske videoer, videoer, filmklipp, kjendisintervjuer, 
talkshow, forhåndsvisninger av TV-show, fotografier og 
annet underholdningsrelatert multimediemateriale, via 
et nettsted; online fotograferingstjenester; tilby ikke-
nedlastbar forhåndsinnstilt musikk, informasjon innen 
musikk, og anmeldelser og artikler om musikk, alt via 
datanettverk; tilveiebringe informasjon angående 
fotografering; underholdningstjenester, nemlig å tilby 
podcaster innen nyheter, kommentarer, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; underholdningstjenester, nemlig å 
tilby videoer innen nyheter, kommentering, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; underholdningstjenester i form av en 
videoserie om finans; tilby underholdningsinformasjon 
innen nyheter, kommentering, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære, via et nettsted;  tilveiebringe en 
online publikasjon i form av et nyhetsbrev innen finans 
som overføres via en abonnementstjeneste for bruk i 
levering av analyser, varsler og prognoser for 
finansielle og økonomiske data via 
markedsundersøkelser og statistiske analyseverktøy; 
online publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter; 
elektronisk desktop publisering; nettlesertjenester for 
elektronisk publisering; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner [ikke-nedlastbare]; nettlesertjenester for 
elektroniske bilder; søketjenester for bøker, magasiner 
og tidsskrifter; oversettelse av bøker, tidsskrifter og 
tidsskrifter; utdanningstjenester; 
underholdningstjenester; informasjonstjenester om 
underholdning; fritids- og 
underholdningsinformasjonstjenester; 
informasjonstjenester om fritidsaktiviteter; 
tilveiebringelse av TV-programinformasjon; 
tilveiebringelse av online strømmetjenester; 
tilveiebringelse av online videoer [ikke-nedlastbare]; 
tilveiebringelse av filmer [ikke-nedlastbare], via video-
on-demand-tjenester; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester for musikk; tilveiebringe online 
musikk [ikke-nedlastbare]; spilltjenester levert online fra 
et datanettverk; organisering av konkurranser 
[utdanning eller underholdning]; arrangering og 
gjennomføring av konferanser; organisering av 
utstillinger for kulturelle eller pedagogiske formål; 
produksjon av film, video og plater; planlegging og 
produksjon av rekreasjons-TV-program; 
underholdertjenester; nyhetsreportertjenester; 
redigering, publisering og oversettelse av bøker, 
magasiner og tidsskrifter. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert hertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av maskinvare og 
programvare; datatjenester, nemlig å lage indekser av 

informasjon, nettsteder og andre kilder tilgjengelig i 
datanettverk for andre; tilveiebringe internett-
søkemotorer for å søke og hente informasjon, 
nettsteder og andre kilder tilgjengelig i datanettverk for 
andre; tilveiebringelse av søkemotorer; 
søkemotordesigntjenester; tilveiebringe tilpassede 
online nettsteder med brukerdefinert informasjon, som 
inkluderer søkemotorer og online lenker til andre 
nettsteder; online kartleggingstjenester; 
kartleggingstjenester, nemlig å tilby et nettsted og 
nettstedlenker til geografisk informasjon, kartbilder og 
veibeskrivelse; datatjenester, nemlig ikke-nedlastbar 
dataprogramvare levert online for spamfiltrering, 
brannmurbeskyttelse og foreldrekontroll;  nettsted med 
teknologi som lar brukere finne andre spillere og spille 
spill over kommunikasjonsnettverk; plattform som en 
tjeneste (PAAS) med 
datamaskinprogramvareplattformer for bruk i 
gruppekommunikasjon, nemlig direktemeldinger, 
fildeling, søking og innlegg av tekster og bilder; 
datatjenester, nemlig å skape et virtuelt online miljø for 
oddsspill; tilveiebringelse av søkemotorer for innhenting 
av data med informasjon innen nyheter, kommentering, 
vær, sport, underholdning, mote, finans, musikk, 
inspirasjon, helse, livsstil, reise, barneoppdragelse, 
vitenskap, teknologi, kultur og velvære via internett; 
tilveiebringe informasjon i form av datastyrte data, filer, 
applikasjoner og informasjon via en tilpasset nettside; 
dataanimert design; datamaskintegning; 
dataprogrammering; programvare design; oppdatering 
av dataprogramvare; vedlikehold av programvare; 
utleie av programvare; konsulenttjenester om design av 
datamaskinprogramvare; konsulenttjenester innen 
datamaskinprogramvare; datasystemanalyse; 
datasystem design; installasjon av programvare; 
duplisering av dataprogrammer; beskyttelsestjenester 
mot datavirus; design av elektronisk kartprogramvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar online 
dataprogramvare; behandling av datamaskin data; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til 
elektroniske medier; konvertering av dataprogrammer 
og data, annet enn fysisk konvertering; utleie av 
nettverksserverplass; utleie av webservere; planlegging 
og bygging av nettsider; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; tilveiebringe internett-
søkemotorer; design av nettsider; webhotell; rådgivning 
innen datateknologi; overvåking av datasystemer ved 
ekstern tilgang; overvåking av datasystemer for å 
oppdage sammenbrudd; overvåking av datasystemer 
for å oppdage uautorisert tilgang eller tap av data; 
online datalagring; elektronisk datalagring; 
sikkerhetskopieringstjenester for datamaskiner; 
eksterne sikkerhetskopieringstjenester; rådgivning 
innen informasjonsteknologi (IT); tilveiebringe 
informasjon om datateknologi og programmering via et 
nettsted; skytjenester; rådgivning om nettsidedesign; 
programvare tjeneste [SaaS]; outsourcing av 
tjenesteleverandører innen informasjonsteknologi; lage 
og designe nettstedbaserte indekser av informasjon for 
andre [informasjonsteknologitjenester]; plattform som 
tjeneste [PaaS]; levering av forskningstjenester; 
produktutvikling; tilveiebringelse av informasjon om 
klesdesign; kjoledesigntjenester; tilveiebringe 
informasjon om design av moteråvarer; autentisering 
av kunstverk; meteorologisk informasjon; utvikling og 
design av mobile applikasjoner; teknisk assistanse 
angående drift og administrasjon av nettsteder for 
andre.       

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for fysisk 
beskyttelse av eiendom og enkeltpersoner; personlige 
og sosiale tjenester levert av andre for å imøtekomme 
individers behov, nemlig adopsjonsbyråer, barnevakt, 
støttekontakt, klesutleie, samværstjenester for eldre og 
funksjonshemmede, rådgivningstjenester innen 
personlige forhold, konsulenttjenester for 
kriminalitetsforebygging, stevnemøtetjenester levert 
gjennom sosiale nettverk, detektivbyråer, 
detektivundersøkelser, fosterhjem, 
begravelsestjenester, slektstjenester, foresatte 
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tjenester, leie av klær, leie av smykker, 
identitetsbekreftelse, gravleggingstjenester, 
internettbasert dating, matchmaking og personlig 
introduksjonstjenester, internettbaserte sosial 
nettverkstjenester, introduksjons- og sosiale 
nettverkstjenester, lobbyisme tjenester, annet enn til 
kommersielle formål, tapt eiendomstjenester, mentor 
[åndelig], personlige bakgrunnssjekker, personlig 
motekonsulenttjenester, personlig valg av gaver for 
andre, personlig introduksjonsbyråtjenester, personlig 
kjøpetjenester, dyrepass, politisk lobbytjenester, 
utarbeidelse av personlighetsprofiler, 
privatetterforskningstjenester, sosial introduksjon og 
dating, tilveiebringe klær til vanskeligstilte 
[veldedighetstjenester], tilby moteinformasjon, gi 
informasjon innen personlige forhold, gi emosjonell 
støtte til familier, leie av fottøy, leie av uniformer; sosial 
nettverkstjenester; antrologiprognoser; spåing; 
datingtjenester; veiledning og rådgivning innen anti-
nettmobbing, ekteskapsveiledning, søvnveiledning, 
rådgivning knyttet til åndelig retning; tilveiebringe 
informasjon om mote; konsultasjonstjenester om 
personlig stil; tilveiebringelse av sosiale 
samværstjenester og datingtjenester på nett via 
korrespondanse; tilveiebringelse av dating- og 
matchmakingtjenester via internett; tilveiebringelse av 
datinginformasjon via internett; datamaskindating; 
astrologiprognoser; spåing; datingtjenester; sosiale 
nettverkstjenester på internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309319 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2019.08.09, JM, 078382 
(210) Søknadsnr.: 201912539 
(220) Inndato: 2019.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Oath Inc., 22000 AOL Way, VA20166 DULLES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

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

kinematografiske, optiske, veiende, målende, 
signaliserende, kontrollerende, livreddende og 
undervisende apparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for å lede, bryte, transformere, 
akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; 
apparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av 
lyd eller bilder; magnetiske databærere; opptaksdisker; 
CDer, DVDer og andre digitale opptaksmedier;  
mekanismer for myntopererte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, programvare for datamaskiner; 
brannslukkingsapparater; programvare for datamaskin 
for å muliggjøre lokalisering av andre spillere og spilling 
over kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for 
overføring av elektronisk post; dataprogramvare for 
elektroniske meldingstjenester; dataprogramvare for 
elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via 
et globalt datanettverk; dataprogramvare for 
tilveiebringelse av online chatterom og elektroniske 
oppslagstavler for overføring av meldinger av allmenn 
interesse blant brukere; dataprogramvare for bruk til å 
søke, hente, indeksere og organisere; 
dataprogramvare som brukes til å forbedre ytelsen og 
funksjonaliteten til datanettverk; dataprogramvare for å 
søke og hente informasjon, nettsteder og andre kilder 
på datanettverk; dataprogramvare for å tilby en katalog 

med informasjon, nettsteder og kilder tilgjengelig i 
datanettverk; dataprogramvare for å tilveiebringe 
flerbrukertilgang til et datanettverk for formidling av et 
bredt spekter av ulik informasjon; dataprogramvare 
som tillater brukerne å tilpasse deres se-, lytte- og 
spilleopplevelse ved å velge og arrangere visning og 
fremføring av lys, bilde og audiovisuelle elementer fra 
brukere innen musikk, video, sport og 
underholdningsbransjen; nedlastbare podcaster innen 
nyheter, kommentering, vær, sport, underholdning, 
mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner for å 
kringkaste live sportsbegivenheter, kringkasting av 
sportssendinger og sportsinformasjon, inkludert 
sportsresultater, sportsstatistikk, spillerstatistikk, play-
by-play annonsører og sportsredaksjonskommentering; 
nedlastbare mobilapplikasjoner for bruk i fantasy sports 
ligaer, administrering og deltakelse i fantasy sports 
ligaer, tilveiebringelse av sportssendinger og 
informasjon, forhåndsvisninger, varsler, repriser av 
videoklipp av sportsarrangementer og fra webkamera 
innen sport; nedlastbare mobilapplikasjoner for å tilby 
underholdnings- og sportsrelaterte nyheter; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for oddsspill på sport; nedlastbare 
filmer og TV-programmer med nyheter, kommentering, 
vær, sport, underholdning, mote, finans, musikk, 
inspirasjon, helse, livsstil, reise, barneoppdragelse, 
vitenskap, teknologi, kultur og velvære tilveiebringet via 
en video on demand-tjeneste; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for visning av online programmer, 
tekst, bilder, multimediainnhold og videoer innen 
nyheter, kommentering, vær, sport, underholdning, 
mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap , teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner med 
programvare for teksting, deling av bildevideoer, 
multimediainnhold; nedlastbar mobilapplikasjon som 
inneholder programvare for bruk i 
gruppekommunikasjon, nemlig direktemeldinger, 
sosiale medier, fildeling og søking og innlegg av tekst 
og bilder; nedlastbare mobilapplikasjoner for nyheter, 
kommentering, vær, sport, underholdning, mote, finans, 
musikk, inspirasjon, helse, livsstil, reise, 
barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, kultur og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner for 
elektroniske chatterom og oppslagtavler; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for elektronisk post, elektroniske 
meldinger og elektronisk overføring av data, bilder og 
dokumenter; Kredittkort; nedlastbare 
mobilapplikasjoner knyttet til kredittkort og 
brukerbankkontoer; leverandør og utviklingstjenester 
for mobilapplikasjonen inkludert finans, online til offline 
og annonsetjenester i fremtiden; butikkterminaler [POS-
terminaler]; programvare for reservasjonssystemer; 
elektroniske bøker; musikk lastet ned fra internett; 
stemmedata lastet ned fra internett; nedlastbare 
musikkfiler; filmer lastet ned fra internett; bilder lastet 
ned fra internett; nedlastbare bildefiler; filmer lastet ned 
fra internett; bøker lastet ned fra internett; elektroniske 
publikasjoner, nedlastbare; elektronisk noter, 
nedlastbare; nedlastbart grafisk innhold for 
mobiltelefoner; elektroniske bruksanvisninger; 
spillprogrammer lastet ned fra internett; 
videoopptaksmedia; lydopptaksbærere; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for visning av online programmer, 
tekst, bilder, multimediainnhold og videoer.  

  Klasse 35   Markedsføring; virksomhetsstyring; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; annonse- 
og reklamekontrakter for andre, nemlig, annonsering og 
promoteringsmateriell for andre på elektroniske 
nettsteder gjennom datanettverk; Formidling av 
reklamemateriell, nemlig tilveiebringe markedsføring og 
grafisk materiell, multimedia og interaktive bilder 
gjennom datanettverk for bruk på personlige 
hjemmesider; promotere varer og tjenester for andre 
gjennom ved å drive et online kjøpesenter med lenker 
til andres nettbutikker; tilveiebringe informasjon via 
internett om andres varer og tjenester i form av en 
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kjøperveileder; levering av 
prissammenligningstjenester; sammenstilling av online 
virksomhetskataloger; tilveiebringe en online katalog for 
kommersiell informasjon og boliginformasjon på 
internett; tilveiebringe online 
kataloginformasjonstjenester med hyperlenker til andre 
nettsteder; bedriftsrådgivning og teknisk assistanse 
vedrørende drift, administrasjon, annonsering, og 
markedsføring av nettsteder for andre; 
konsulenttjenester; konsulenttjenester innen nettsteder 
for netthandel; generelle henvisningstjenester for 
virksomhetsnettverk, nemlig promotering av andres 
varer og tjenester ved å gi anbefalinger og 
henvisninger innen forretning; tilby informasjon 
angående kuponger levert av andre; tilveiebringe 
forbrukerproduktinformasjon via internett; elektroniske 
kalender- og påminnelsestjenester for forretningsformål 
via datanettverk for organisering og registrering av 
avtaler og arrangementer i form av et nettsted med 
funksjoner for å organisere avtaler, påminnelser og 
datoer; administrasjon av lojalitetsprogrammer som 
inkluderer rabatter eller insentiver; administrasjon av 
salgsfremmende insentivprogrammer; administrasjon 
av insentivprogrammer ved bruk av mobilapplikasjon; 
produksjon av videoopptak for reklameformål; 
tilveiebringe markedsinformasjon om varer; 
tekstbehandling; systematisering av informasjon i 
databaser; auksjonstjenester; utleie av 
annonseringsplass; utleie av online reklamebannere; 
levering av en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av varer og tjenester; tilveiebringe en søkbar 
online annonseringsveileder med varer og tjenester fra 
online leverandører; annonsering av varer og tjenester 
til en online leverandør via en søkbar guide på nettet; 
tilby online markedsplasser for selgere av varer og eller 
tjenester; fremstilling av varer på 
kommunikasjonsmedier; arrangere kommersielle 
transaksjoner for andre via nettbutikker; online 
detaljhandelstjenester knyttet til salg av nedlastbar 
musikk; tilveiebringe abonnement på 
telekommunikasjonstjenester for andre;  
formidlingstjenester for kjøp og salg av varer; levering 
av formidlingstjenester for varebytte via internett; 
forretningsadministrasjon av lojalitetsprogrammer; 
forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, 
salgsfremmende og / eller reklameformål; tilby 
incentivprogrammer for kunder; behandling av 
datastyrte data.      

  Klasse 36   Forsikring; finansielle saker; pengesaker; 
eiendomssaker; personlig rådgivning og investering; 
tilby informasjon og rådgivning innen personlig 
økonomi, personlige finansielle investeringer, og 
økonomiske aspektene ved pensjon; gjennomføre 
økonomiske transaksjoner; automatiserte banktjenester 
knyttet til kredittkorttransaksjoner; automatiserte 
betalingstjenester; clearingtjenester for 
betalingstransaksjoner; gjennomføre kontaktløse 
betalingstransaksjoner; gjennomføring av finansielle 
transaksjoner; kredittkort- og debetkorttjenester; 
betalingstjenester for elektronisk handel; elektroniske 
kredittkorttransaksjoner; elektroniske tjenester for 
overføring av midler; elektronisk behandling av 
betalinger via et globalt datanettverk; finansiell 
rådgivning knyttet til gjennomføring av kontaktløse 
betalingstransaksjoner; finansielle overføringer; 
informasjonstjenester knyttet til automatisk 
kontobetaling; informasjonstjenester knyttet til 
automatisk overføring av midler; mobile 
betalingstjenester; behandling av betalinger på 
markeder og leverandørkiosker; lånefinansiering; 
finansielle lånetjenester; avbetalingslånetjenester; 
levering av lån; finansielle tjenester; finansielle 
investeringstjenester; finansielle tjenester knyttet til 
forsikring; økonomisk evaluering [forsikring, bank, 
eiendom]; planlegging av økonomiske fond; 
administrasjon av økonomiske fond; operasjoner med 
økonomiske fond; tjenester for utenlandsk valuta; 
valutaveksling; levering av finansiering for salg; kreditt 
salg (levering av finansiering for -); levering av 

finansiering for kredittsalg; nettbank; elektronisk 
bankvirksomhet; internasjonal bankvirksomhet; 
banktjenester; levering av bankinformasjon; utstedelse 
av kredittkort; kredittkort tjenester; utstedelse av 
kredittkort; garantier; lånegarantier; 
investeringstjenester for fond; forvaltning av 
investeringer; forvaltning av innvestering av midler; 
økonomisk forvaltning av kollektive 
investeringsordninger; styring av investeringer for 
gjensidige klubber og sammenslutninger; monetære 
transaksjoner; administrering av betalingstjenester; 
betalingsformidlingstjenester; betalingstjenester levert 
via kundesentre; betalingstjenester levert via trådløse 
telekommunikasjonsapparater og -enheter; 
betalingstransaksjonskorttjenester; behandling av 
kredittkorttransaksjoner for andre; behandling av 
debetkorttransaksjoner for andre; behandling av 
elektroniske betalinger gjennom forhåndsbetalte kort; 
behandling av elektroniske kredittkorttransaksjoner; 
behandling av elektroniske betalinger; behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; behandling av 
betalinger for kjøp av varer og tjenester via et 
elektronisk kommunikasjonsnettverk; behandling av 
betalinger med betalingskort; levering av informasjon 
relatert til kredittkorttransaksjoner; videreføring av 
regninger og betalinger; elektroniske overføringer av 
midler; behandling av elektronisk overføring, kontanter, 
kredittkort, debetkort, elektronisk sjekk og elektroniske 
betalinger; clearing og avstemming av finansielle 
transaksjoner; sikre kommersielle transaksjoner og 
betalingsmuligheter; tjenester for behandling av 
betalingstransaksjoner; betaling og økonomiske 
bekreftelsestjenester; kredittkortverifikasjonstjenester; 
tilveiebringe, behandle, verifisere og autentisere 
mobilbetalinger; behandling og administrering av 
mobilbetalinger; elektronisk overføring av virtuell valuta; 
informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester 
knyttet til det nevnte.  

  Klasse 38   Telekommunikasjon; kringkasting av lyd-, video- og 
multimediainnhold ved hjelp av radio, mobil 
kommunikasjon, trådløs kommunikasjon, internett, 
datamaskiner, mobile enheter, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk; elektroniske 
posttjenester; tilveiebringe flerbrukertilgang til 
datanettverk; tilveiebringe flerbrukertilgang til 
datanettverk for overføring og formidling av et bredt 
spekter av informasjon; elektronisk overføring av data, 
meldinger, bilder og dokumenter via datanettverk, 
mobile enheter og internett; internettelefonitjenester; 
levering av telefonkommunikasjonstjenester via 
dataterminaler og nettverk; tilby tilgang til data eller 
dokumenter som er lagret elektronisk; elektroniske 
meldingstjenester; tilveiebringe nettpratrom og 
elektroniske oppslag / meldingstavler for overføring av 
meldinger blant brukere av allmenn interesse og for å 
spille spill; taleposttjenester; talemeldingstjenester; tilby 
online kommunikasjonslenker som overfører 
nettstedbrukeren til andre lokale og globale nettsider; 
telekommunikasjonstjenester, nemlig direktemeldinger, 
og elektronisk overføring av tekst, lyd, video og annen 
multimedia; telefonkataloginformasjon; nyhetsbyråer; 
TV-kringkasting; radiokringkasting; overføring av 
telefonkommunikasjon; overføring av 
mobiltelefonkommunikasjon; telefonsvartjenester; 
telekommunikasjonsoverføring av value added 
networks (VAN); telekommunikasjonsforbindelser på 
internett; telekommunikasjonsforbindelser av globale 
datamaskininformasjonsnettverk; elektronisk 
informasjonsoverføring; kommunikasjon gjennom 
datamaskinterminaler; overføring av elektronisk post; 
utleie av elektronisk postkasse; tilby overføring av 
informasjon på elektronisk oppslagstavle; elektroniske 
oppslagstavletjenester [telekommunikasjonstjenester]; 
telekommunikasjonslinjeforbindelse; 
datamaskinassistert overføring av meldinger og bilder; 
levering av telekommunikasjonsforbindelser til et 
globalt datanettverk; tilveiebringe brukertilgang til 
globale datanettverk; omrutingstjenester for 
telekommunikasjon; overføring av chatterom; levering 
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av telekommunikasjonskanaler for teleshopping-
tjenester; tilby internett chatrooms; tilveiebringe tilgang 
til databaser; tilveiebringe tilgang til nettverkdata; 
strømming av data; overføring av 
telegramkommunikasjon; overføring av fiberoptisk 
nettverkskommunikasjon; satellittoverføring; 
telekonferansetjenester; videokonferansetjenester; 
satellitt-lokalisering av signaloverføringstjenester; 
telekommunikasjon overføring; tilveiebringelse av 
telekommunikasjonsinformasjon; 
kommunikasjonsinformasjonstjeneste; informasjon om 
telekommunikasjon; utleie av 
telekommunikasjonsutstyr; overføring av 
gratulasjonskort online; overføring av digitale filer; 
tilveiebringelse av internettforum; online TV-
kringkasting; nettradiokringkasting; video-on-demand 
overføring; tilveiebringelse av online 
kataloginformasjonstjenester med hyperkoblinger til 
andre nettsteder; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester for musikk; tilveiebringe tilgang til 
databaser innen sosiale nettverk.  

  Klasse 41   Utdanning; tilveiebringe treningstjenester; 
underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; 
underholdningstjenester i form av å tilby ikke-
nedlastbare online spill og konkurranser levert via 
datanettverk; tilveiebringe informasjon knyttet til 
elektroniske og dataspill; booking av underholdning; 
lotteritjenester; tilveiebringelse av ikke-nedlastbart 
multimedia underholdningsinnhold, nemlig spill og 
pågående programmer med musikk og sport via 
datanettverk, pågående underholdningsprogrammer 
sendt via radio, TV, mobilkommunikasjon, trådløs 
kommunikasjon, internett, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk innen feltene 
aktuelle hendelser, nyheter, kommentarer, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; produksjon av 
musikkvideoprogrammer for kringkasting på 
datanettverk; produksjon av videoprogrammer for 
kringkasting på datanettverk; underholdningstjenester, 
nemlig å tilby informasjon, statistikk og kommentarer 
innen utdanning, underholdning, økonomi, 
nyhetsarrangementer, sportsspill og idrett for barn og 
voksne via datanettverk; tilveiebringe underholdnings- 
og TV-guider via internett; organisere og gjennomføre 
fantasy-sportskonkurranser og ligaer; tilveiebringe 
informasjon om nyheter om fantasy sport; tilveiebringe 
sportsinformasjon via telefon, mobiltelefon, trådløse 
kommunikasjonsenheter og internett; tilveiebringe 
informasjon innen sport, sportsresultater, 
sportsstatistikk, spillerstatistikk, play-by-play 
annonsører og sportsredaksjonskommentering via 
internett; levering av musikalske forestillinger, 
musikalske videoer, videoer, filmklipp, kjendisintervjuer, 
talkshow, forhåndsvisninger av TV-show, fotografier og 
annet underholdningsrelatert multimediemateriale, via 
et nettsted; online fotograferingstjenester; tilby ikke-
nedlastbar forhåndsinnstilt musikk, informasjon innen 
musikk, og anmeldelser og artikler om musikk, alt via 
datanettverk; tilveiebringe informasjon angående 
fotografering; underholdningstjenester, nemlig å tilby 
podcaster innen nyheter, kommentarer, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; underholdningstjenester, nemlig å 
tilby videoer innen nyheter, kommentering, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære; underholdningstjenester i form av en 
videoserie om finans; tilby underholdningsinformasjon 
innen nyheter, kommentering, vær, sport, 
underholdning, mote, finans, musikk, inspirasjon, helse, 
livsstil, reise, barneoppdragelse, vitenskap, teknologi, 
kultur og velvære, via et nettsted; tilveiebringe en 
online publikasjon i form av et nyhetsbrev innen finans 
som overføres via en abonnementstjeneste for bruk i 
levering av analyser, varsler og prognoser for 

finansielle og økonomiske data via 
markedsundersøkelser og statistiske analyseverktøy; 
online publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter; 
elektronisk desktop publisering; nettlesertjenester for 
elektronisk publisering; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner [ikke-nedlastbare]; nettlesertjenester for 
elektroniske bilder; søketjenester for bøker, magasiner 
og tidsskrifter; oversettelse av bøker, tidsskrifter og 
tidsskrifter; utdanningstjenester; 
underholdningstjenester; informasjonstjenester om 
underholdning; fritids- og 
underholdningsinformasjonstjenester; 
informasjonstjenester om fritidsaktiviteter; 
tilveiebringelse av TV-programinformasjon; 
tilveiebringelse av online strømmetjenester; 
tilveiebringelse av online videoer [ikke-nedlastbare]; 
tilveiebringelse av filmer [ikke-nedlastbare], via video-
on-demand-tjenester; tilveiebringelse av online 
strømmetjenester for musikk; tilveiebringe online 
musikk [ikke-nedlastbare]; spilltjenester levert online fra 
et datanettverk; organisering av konkurranser 
[utdanning eller underholdning]; arrangering og 
gjennomføring av konferanser; organisering av 
utstillinger for kulturelle eller pedagogiske formål; 
produksjon av film, video og plater; planlegging og 
produksjon av rekreasjons-TV-program; 
underholdertjenester; nyhetsreportertjenester; 
redigering, publisering og oversettelse av bøker, 
magasiner og tidsskrifter.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert hertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av maskinvare og 
programvare; datatjenester, nemlig å lage indekser av 
informasjon, nettsteder og andre kilder tilgjengelig i 
datanettverk for andre; tilveiebringe internett-
søkemotorer for å søke og hente informasjon, 
nettsteder og andre kilder tilgjengelig i datanettverk for 
andre; tilveiebringelse av søkemotorer; 
søkemotordesigntjenester; tilveiebringe tilpassede 
online nettsteder med brukerdefinert informasjon, som 
inkluderer søkemotorer og online lenker til andre 
nettsteder; online kartleggingstjenester; 
kartleggingstjenester, nemlig å tilby et nettsted og 
nettstedlenker til geografisk informasjon, kartbilder og 
veibeskrivelse; datatjenester, nemlig ikke-nedlastbar 
dataprogramvare levert online for spamfiltrering, 
brannmurbeskyttelse og foreldrekontroll;  nettsted med 
teknologi som lar brukere finne andre spillere og spille 
spill over kommunikasjonsnettverk; plattform som en 
tjeneste (PAAS) med 
datamaskinprogramvareplattformer for bruk i 
gruppekommunikasjon, nemlig direktemeldinger, 
fildeling, søking og innlegg av tekster og bilder; 
datatjenester, nemlig å skape et virtuelt online miljø for 
oddsspill; tilveiebringelse av søkemotorer for innhenting 
av data med informasjon innen nyheter, kommentering, 
vær, sport, underholdning, mote, finans, musikk, 
inspirasjon, helse, livsstil, reise, barneoppdragelse, 
vitenskap, teknologi, kultur og velvære via internett; 
tilveiebringe informasjon i form av datastyrte data, filer, 
applikasjoner og informasjon via en tilpasset nettside; 
dataanimert design; datamaskintegning; 
dataprogrammering; programvare design; oppdatering 
av dataprogramvare; vedlikehold av programvare; 
utleie av programvare; konsulenttjenester om design av 
datamaskinprogramvare; konsulenttjenester innen 
datamaskinprogramvare; datasystemanalyse; 
datasystem design; installasjon av programvare; 
duplisering av dataprogrammer; beskyttelsestjenester 
mot datavirus; design av elektronisk kartprogramvare; 
tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar online 
dataprogramvare; behandling av datamaskin data; 
konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til 
elektroniske medier; konvertering av dataprogrammer 
og data, annet enn fysisk konvertering; utleie av 
nettverksserverplass; utleie av webservere; planlegging 
og bygging av nettsider; opprette og vedlikeholde 
nettsteder for andre; tilveiebringe internett-
søkemotorer; design av nettsider; webhotell; rådgivning 
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innen datateknologi; overvåking av datasystemer ved 
ekstern tilgang; overvåking av datasystemer for å 
oppdage sammenbrudd; overvåking av datasystemer 
for å oppdage uautorisert tilgang eller tap av data; 
online datalagring; elektronisk datalagring; 
sikkerhetskopieringstjenester for datamaskiner; 
eksterne sikkerhetskopieringstjenester; rådgivning 
innen informasjonsteknologi (IT); tilveiebringe 
informasjon om datateknologi og programmering via et 
nettsted; skytjenester; rådgivning om nettsidedesign; 
programvare tjeneste [SaaS]; outsourcing av 
tjenesteleverandører innen informasjonsteknologi; lage 
og designe nettstedbaserte indekser av informasjon for 
andre [informasjonsteknologitjenester]; plattform som 
tjeneste [PaaS]; levering av forskningstjenester; 
produktutvikling; tilveiebringelse av informasjon om 
klesdesign; kjoledesigntjenester; tilveiebringe 
informasjon om design av moteråvarer; autentisering 
av kunstverk; meteorologisk informasjon; utvikling og 
design av mobile applikasjoner; teknisk assistanse 
angående drift og administrasjon av nettsteder for 
andre.      

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for fysisk 
beskyttelse av eiendom og enkeltpersoner; personlige 
og sosiale tjenester levert av andre for å imøtekomme 
individers behov, nemlig adopsjonsbyråer, barnevakt, 
støttekontakt, klesutleie, samværstjenester for eldre og 
funksjonshemmede, rådgivningstjenester innen 
personlige forhold, konsulenttjenester for 
kriminalitetsforebygging, stevnemøtetjenester levert 
gjennom sosiale nettverk, detektivbyråer, 
detektivundersøkelser, fosterhjem, 
begravelsestjenester, slektstjenester, foresatte 
tjenester, leie av klær, leie av smykker, 
identitetsbekreftelse, gravleggingstjenester, 
internettbasert dating, matchmaking og personlig 
introduksjonstjenester, internettbaserte sosial 
nettverkstjenester, introduksjons- og sosiale 
nettverkstjenester, lobbyisme tjenester, annet enn til 
kommersielle formål, tapt eiendomstjenester, mentor 
[åndelig], personlige bakgrunnssjekker, personlig 
motekonsulenttjenester, personlig valg av gaver for 
andre, personlig introduksjonsbyråtjenester, personlig 
kjøpetjenester, dyrepass, politisk lobbytjenester, 
utarbeidelse av personlighetsprofiler, 
privatetterforskningstjenester, sosial introduksjon og 
dating, tilveiebringe klær til vanskeligstilte 
[veldedighetstjenester], tilby moteinformasjon, gi 
informasjon innen personlige forhold, gi emosjonell 
støtte til familier, leie av fottøy, leie av uniformer; sosial 
nettverkstjenester; antrologiprognoser; spåing; 
datingtjenester; veiledning og rådgivning innen anti-
nettmobbing, ekteskapsveiledning, søvnveiledning, 
rådgivning knyttet til åndelig retning; tilveiebringe 
informasjon om mote; konsultasjonstjenester om 
personlig stil; tilveiebringelse av sosiale 
samværstjenester og datingtjenester på nett via 
korrespondanse; tilveiebringelse av dating- og 
matchmakingtjenester via internett; tilveiebringelse av 
datinginformasjon via internett; datamaskindating; 
astrologiprognoser; spåing; datingtjenester; sosiale 
nettverkstjenester på internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309320 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2017.08.07, EM, 017081951 
(210) Søknadsnr.: 201710497 
(220) Inndato: 2017.08.09 
(180) Registreringen utløper: 2027.08.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cellhire Plc, Park House, Clifton Park, YO305PB 
YORK, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Telekommunikasjonsapparater og -instrumenter og 
deler og tilbehør derfor; SIM-kort; innebygde SIM-kort; 
abonnentidentitetsmoduler; enheter, anordninger og 
software for å tillate tilgang til og sammenkobling 
(interconnectivity) med telekommunikasjonsnettverk, 
internett og databaser; datasoftware, datahardware og 
dataperiferiutstyr; støpsler, kontakter, koblinger, 
modemer og kabler; overvåkings- og testapparater og -
instrumenter for kommunikasjonsnettverk; apparater og 
instrumenter for overføring, gjengivelse, mottak, opptak 
og innregistrering av tale, data og bilder; optiske 
databærere; apparater og instrumenter for signalering; 
elektriske eller elektroniske apparater til bruk ved 
mottak av satellitt-, land- eller kabelbasert kringkasting; 
datakommunikasjonsapparater og -instrumenter. 

  Klasse 38   Kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonstjenester; bredbåndstjenester; 
kringkastingstjenester; elektroniske 
datautvekslingstjenester; elektroniske 
datautvekslingstjenester for formidling, spredning og 
utveksling av profiler fra tilbydere og brukere av 
telekommunikasjonstjenester; elektroniske 
datautvekslingstjenester for formidling, spredning og 
utveksling av profiler fra tilbydere og brukere av 
telekommunikasjonstjenester som er lagret eller 
inneholdt på SIM-kort og innebygde SIM-kort; tjenester 
for å fasilitere utvekslingen av informasjon lagret eller 
inneholdt på SIM-kort og innebygde SIM-kort; tjenester 
for å gi tilgang til og sammenkobling (interconnectivity) 
med telekommunikasjonsnettverk, internett og 
databaser; kommunikasjonstjenester via satellitt, 
fjernsyn og/eller radio; tilveiebringe brukertilgang til 
internett; konsulenttjenester knyttet til kommunikasjon; 
utleie av telekommunikasjons- og 
kommunikasjonsapparater. 

  Klasse 42   Rådgivnings-, konsulent- og testingstjenester, alt 
relatert til telekommunikasjon, 
telekommunikasjonsutstyr, -enheter og -software som 
tillater tilgang til og sammenkobling (interconnectivity) 
med telekommunikasjonsnettverk, internett og 
databaser, kommunikasjonsnettverk og -systemer, 
dataprogrammering, datasoftware og -
informasjonssystemer og nettverksanalyse; 
dataprogrammeringstjenester; leie, utleie og leasing av 
kommunikasjons-, telekommunikasjons-, data- og 
databehandlingsapparater; konsulenttjenester relatert 
til datanettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 



 registrerte varemerker 2020.04.20 - nr 17/20

25 
 

(111) Reg.nr.: 309321 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 202004817 
(220) Inndato: 2020.04.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FREMBRINGER AS, Haakon Tveters vei 46, 0686 
OSLO, Norge 
ZOTON TONI KABASHI, HAAKON TVETERS VEI 46, 
0686 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykler; el-sykler; bagasjebrett på sykler; setetrekk for 

sykler; sidevesker for sykler; tilpassede trekk for sykler; 
trehjulssykler for transport; tandemsykler; tursykler; 
trehjulssykler; budsykler; offroadsykler; trailere for 
transport av sykler; drivverk for sykler; 
konstruksjonsdeler for sykler; sykler for barn; 
sykkelrammer; sykkelgafler; sykkelkurver; 
sykkelhengere; lastevogner; sykkelhjul; sykkelskjermer; 
motoriserte rullestoler; rullestoler for syke; sykkelnav; 
sykkelkjedehjul; sykkelfelger; sykkelkranker; 
sykkelstøtter; sykkelvesker; sykkeltilhengere; sykkelgir; 
trailere for sykkeltransport; støttehjul på sykler; tannhjul 
for sykler; gaffelkroner for sykler; motorsykkelrammer; 
setetrekk for motorsykler. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av sykler; reparasjon av 
sykler og fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon av sykler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
sykkelparkeringsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av 
sykkelparkeringsutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon. 

  Klasse 39   Utleie, bestilling og tilveiebringelse av motorkjøretøy, 
sykler og hester; utleie av båter, biler, sykler, 
dykkerklokker og dykkerdrakter; utleie av biler og 
sykler; utleie av sykler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av rullestoler; utleie av 
rullestoler; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med sykkelutleietjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309322 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 202004604 
(220) Inndato: 2020.04.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SANA PHARMA MEDICAL AS, Postboks 234  
Manglerud, 0612 OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309323 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201913588 
(220) Inndato: 2019.10.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INTELLECTUAL PROPERTY HOLDINGS AS, 
Postboks 243, 1326 LYSAKER, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; 
støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og 
belysningsstoffer; lys og veker for lys; bensin, 
petroleumsprodukter, olje, dieselolje, råolje, raffinert 
olje, brenselolje og brennstoff, drivstoff, tørr gass, 
naturgasskondensater; generatorgass (syntetisk gass). 

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner til leting og produksjon 
av olje og gass; motorer (unntatt for landkjøretøyer); 
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft 
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre 
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; 
olje- og gassrigger; olje- og gass plattformer; 
oljeserviceskip og -rigger; borerigger; olje-og 
gassplattformer; boreskip; deler og komponenter for de 
forannevnte varer; maskiner og verktøymaskiner til 
anvendelse i installasjon og konstruksjon av 
subseainstallasjoner; apparater til anvendelse i 
forbindelse med installasjon, konstruksjon, vedlikehold 
eller reparasjon av subseainstallasjoner; apparater til 
anvendelse i rensing av subseainstallasjoner; 
robotikkmaskiner; utstyr i form av pumper og 
boltetrekkingsutstyr, tørke-/filtreringsutstyr, 
bindingsmateriell, luftkompressorer, hydrauliske 
slangetromler og varmtvannsvasker, samt apparater til 
ferdigstilling, sementering; fjernstyrte, nedsenkbare 
roboter (maskiner) for undersøkelser under vann; 
apparater og utstyr for utvinning av olje og gass. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
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opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner; 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
programvare til bruk innen fagområdene energi, 
kjemikaler, olje og gass; apparater og utstyr for 
utvinning av olje og gass, nemlig oljenivåfølere; 
gassfølere; gasstrømmonitorer; gasslekkasjealarmer; 
analyseapparater for gass; seismisk avbildingsutstyr og 
gravimetrisk overvåkingsapparat og -utstyr; apparater, 
software, instrumenter og utstyr for logging, lagring, 
analysering og prosessering av data fra undersjøiske 
strukturer og utstyr for kommunikasjon av data til 
eksterne enheter; apparater og instrumenter for 
inspeksjon, testing og overvåkning av boreutstyr og 
olje- og gassforedlingsutstyr, borehullfunksjoner, trykk, 
væsker, gass; computer software og computer 
apparater og -utstyr for vindmøller, kontroll og 
overvåkingsutstyr for automatisk inn- og utkopling av 
generatorer og til automatisk start etter 
strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot 
lynnedslag; mikroprosessorer til kontroll og 
spenningsregulering, til kontroll av vibrasjon, 
fasetilstand og rotorhastighet, til kontroll av effektivitet, 
av temperatur, av vindretning og av vindhastighet;, alle 
relatert til vindmøller; Elektriske og elektroniske 
komponenter, elektriske koblingsstasjoner, 
vekselrettere, transformatorer, elektriske tilkoblinger, 
elektriske kabler og elektriske ledninger; datanettverk 
og -kommunikasjonsapparater og utstyr; 
dataprogramvare; alle de forannevnte varer eksklusivt 
for bruk innen subsea-virksomhet; inspeksjonsutstyr, 
testutstyr og apparater til inspeksjon av 
subseainstallasjoner. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester. Markedsføring, engrossalg i 
forbindelse med olje, petroleum, gass, kjemiske 
produkter for industrielle og vitenskapelige formål, 
alkohol (unntatt alkoholholdige drikker) og metanol. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; 
betalingstjenester for C02-kvoter, CO2-finansielle 
forvaltningstjenester; kvotehandel vedrørende utslipp; 
forsikringstjenester og finansielle tjenester; 
kapitalinvestering; sponsorvirksomhet; investeringer 
knyttet til utvikling av olje- og gassindustri. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggevirksomhet, 
installasjonsvirksomhet, vedlikehold og 
reparasjonstjenester relatert til oljeplattformer og 
oljerørledninger, olje- og gassproduksjon og 
raffineringsanlegg, olje- og gasslagringsanlegg, 
gassrørledninger, subseainstallasjoner, og utstyr 
relatert til dette, offshore-anlegg og undersjøiske 
anlegg; boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner; 
brønnpumping av olje og gass; gruvedriftstjenester; 
gruvedrift knyttet til oljesand; oppsett, tilsyn og oppstart 
av olje- og gassfelt, installasjoner for ekstraksjon, 
transport, lagring og prossesering av disse, prosess- og 
industrianlegg og -installasjoner, bygninger, maskiner 
og utstyr; konstruksjon, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg, av 
offshore vindmøller og offshore vindkraftanlegg, samt 
av vindturbiner, mølletårn, møllemaster og av 
møllevinger; brønnintervensjon og installering av 
produksjonsutstyr; utleie av maskiner og apparater 
knyttet til konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og 
inspeksjon av subseainstallasjoner, herunder oljerigger, 
boreutstyr, olje- og gassbrønner, rørledninger, olje- og 
gassproduksjonsenheter samt deler og tilbehør dertil; 
boretjenester; installasjon av instrumenter relatert til og 
vedrørende subseainstallasjoner; installasjon av rør- og 
boreinstallasjoner; kabellegging for oljebrønner; 
installasjon av stigerørspiraler under 
brønnkonstruksjon; drift, nemlig vedlikehold av 
fôringsrør under brønnkonstruksjon; rådgivende 
tjenester og konsulenttjenester i forbindelse med 
subseainstallasjoner, olje- og gassutvinning og alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 40   Bearbeiding av materialer (olje og gass); raffinering av 
råolje og bearbeiding av produkter av raffineringen, så 
vel som prosessering av tørr gass og 
naturgasskondensater; gassifisering av organiske 
materialer; produksjon av maskiner og 
verktøymaskiner, rørledninger, brønnboringsmaskiner, 
pumper, nedsenkbare pumper, trykkmålere, 
trykkregulatorer, trykkventiler, sementeringsverktøy, 
nedihullsutstyr, maskiner og utstyr for 
subseainstallasjoner; flytende olje- og gassproduksjon; 
produksjonstjenester for olje- og gassbrønner. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
til olje- og gassindustri; industriell analyse og forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; design og utvikling av maskiner og 
verktøymaskiner, rørledninger, brønnboringsmaskiner, 
pumper, nedsenkbare pumper, trykkmålere, 
trykkregulatorer, trykkventiler, sementeringsverktøy, 
nedihullsutstyr, maskiner og utstyr for 
subseainstallasjoner; design av fôringsrør under 
brønnkonstruksjon; design av setteverktøy for 
fôringsrør under brønnkonstruksjon; letevirksomhet; 
ingeniørvirksomhet; dataprogrammering; teknisk 
konsulentvirksomhet; tjenester knyttet til undersøkelse 
for å lokalisere olje og gass, analyser for oljefelt 
undersøkelser; tjenester knyttet til letevirksomhet og 
feltutvikling i markedsføringen av teknologi og 
produkter knyttet til petroleumsindustri; 
ingeniørtjenester og undersøkelser relatert til 
dypvannsteknologi; oljeleting, planleggingstjenester 
relatert til bygging av oljeplattformer; tester (inspeksjon) 
for tidlig skadediagnose i oljefelt- og oljedriftsanlegg, 
utstyr og systemer; testing av oljebrønner; 
geoseismiske undersøkelsestjenester; registrering av 
seismiske data; gravimetrisk overvåkning; leting etter 
hydrokarboner; elektromagnetisk havbunnlogging; 
utvikling og testing av vindmøller og vindkraftanlegg; 
computerprogrammering for andre; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert 
til dette, industriell analyse og forskning; utvikling og 
vedlikehold av internett nettsteder; overvåkning og 
kontroll av fôringsrør under brønnkonstruksjon og 
setteverktøy for fôringsrør under brønnkonstruksjon; 
teknologiske tjenester, ingeniørvirksomhet; kartlegging, 
kontroll, inspeksjon og overvåking av 
subseainstallasjoner, infrastruktur og rørledninger 
under vann; teknisk rådgivning i forbindelse med 
installasjon subseainstallasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309324 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 202004574 
(220) Inndato: 2020.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BONSAI SUSHI HOLDING AS, Leil 16-13-7, 
Sjøgangen 2, 0252 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Sushi [risrett med fisk]. 
  Klasse 43   Servering av mat og drikke; take-awaytjenester for 

fast-food; restaurant,- bar- og cateringtjenester; 
restauranter med hjemlevering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309325 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 202004570 
(220) Inndato: 2020.04.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DREAMING UP NORTH AS, c/o Marte Charlotte Lian, 
Dønnesveien 52, 8820 DØNNA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Fotografier; grafiske trykk; grafiske kunsttrykk; 

kalendere; plakater; bøker; kort; trykksaker; trykte 
veiledninger. 

  Klasse 35   Markedsføring; rådgivning innen markedsføring; 
markedsføringsbyråtjenester; rådgivningstjenester 
vedrørende annonsering, publisering og markedsføring; 
design av markedsføringsmateriale; annonsering- og 
markedsføringskonsulenttjenester; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]. 

  Klasse 41   Fotografering; videofilming; utgivelse av trykksaker for 
underholdnings- og undervisningsformål; veiledning; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser 
og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; 
underholdning og kulturaktiviteter; organisering og 
utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309326 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201904296 
(220) Inndato: 2019.03.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Amatec AS, Postboks 385, 6239 SYKKYLVEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drivanordninger [maskindeler]; Elektriske kniver; 

Klippemaskiner [industrielle]; Kniver [maskindeler]; 
Kuttemaskiner; Maskiner for tekstilindustrien; Motorer 
for maskiner som nevnt i klasse 07; Sakser, elektriske; 
Skjæremaskiner; Strykemaskiner; Tilskjærermaskiner; 
Maskiner for sveising; Maskiner for pressing; Maskiner 
for brodering; Maskiner for lasergravering; 
Strikkemaskiner. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Salg [detalj- og engros], 
herunder nettsalg, av slike varer som nevnt i klasse 7.   

  Klasse 40   Konstruksjon av maskiner som nevnt i klasse 07, etter 
bestilling fra andre. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309327 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201913563 
(220) Inndato: 2019.10.11 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amatec AS, Postboks 385, 6239 SYKKYLVEN, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Drivanordninger [maskindeler]; Elektriske kniver; 

Klippemaskiner [industrielle]; Kniver [maskindeler]; 
Kuttemaskiner; Maskiner for tekstilindustrien; Motorer 
for maskiner som nevnt i klasse 07; Sakser, elektriske; 
Skjæremaskiner; Strykemaskiner; Tilskjærermaskiner; 
Maskiner for sveising; Maskiner for pressing; Maskiner 
for brodering; Maskiner for lasergravering; 
Strikkemaskiner. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Salg [detalj- og engros], 
herunder nettsalg, av slike varer som nevnt i klasse 7. 

  Klasse 40   Konstruksjon av maskiner som nevnt i klasse 07, etter 
bestilling fra andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309328 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201910344 
(220) Inndato: 2019.08.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Proteinfabrikken AS, Borgeskogen 47, 3160 STOKKE, 
Norge 

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

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

  Klasse 5   Medisinske oljer; tran; kost- og 
proteintilskuddsprodukter basert på animalske 
næringsmidler; kost- og proteintilskuddsprodukter 
basert på vegetabilske næringsmidler; 
næringsdrikkblandinger som måltidserstatninger; 
energibarer som næringstilskudd og måltidserstatning. 

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett; spiselige oljer og fett avledet fra 
fisk (annet enn tran). 

  Klasse 30   Næringsmidler av korn, brød, bakverk og 
konditorvarer; konfektyrer, brødmikser, kakemikser, 
pannekakemikser; sukkererstatning, meliserstatning, 
kakeglasur, sjokoladeglasur, knekkebrød, vaffelmikser, 
pizzabunnmikser; kornbaserte barer som 
måltidserstatning; sjokoladebaserte barer som 
måltidserstatning. 

  Klasse 32   Aromatiserte (aroma tilsatt) drikker basert på frukt, 
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protein, saft, sukker og andre næringsmidler som skal 
inntas flytende. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309329 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2019.08.12, EM, 018106865 
(210) Søknadsnr.: 201916645 
(220) Inndato: 2019.12.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Riis A/S Handels- og Ingeniørfirma, Industrivej 24, 
6580 VAMDRUP, Danmark 

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

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Solariebåser; solariumlamper; solarier; solarium 
[solingsapparater], ikke for medisinske formål; solarium 
med ultrafiolett stråling for kosmetiske formål; solarium, 
ikke for medisinske formål; solingsapparater [solarium]; 
ultrafiolette solariumlamper for kosmetiske formål. 

  Klasse 44   Solariumvirksomhet; tilveiebringelse av 
solariumfasiliteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309330 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201917342 
(220) Inndato: 2019.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eaton Corporation, 1000 Eaton Boulevard, OH44122 
CLEVELAND, USA 

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

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

  Klasse 9   Integrert datamaskinvare og programvare, nemlig et 
nettverkstilkoblingskort som inneholder programvare for 
real-time (sanntid) overvåkning, tilsyn og styring av 
avbruddsfrie elektriske 
kraftenhet/strømforsyningssystemer og batterier, samt 
infrastrukturen til elektrisk kraftenhet/strøm. 

  Klasse 42   Real-time (sanntid) overvåking, tilsyn og styring av 
avbruddsfrie elektriske strømforsyningssystemer og 
batterier for kvalitetskontroll og for å ivareta egnet/riktig 
funksjonering, nemlig å identifisere problemer før de 
oppstår og å redusere nedetid; levering av 
overvåkning/tilsyn av elektrisk kraftenhet/strøm 
infrastruktur for kvalitetskontroll formål. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309331 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201910593 
(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: 

 Kitedanmark ApS, Kanalholmen 1, 1., 2650 
HVIDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 NEMadvokat  Advokatanpartsselskab, Stationsparken 

26, 2., 2600 GLOSTRUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Skateboardhjelmer; Hjelmer til sportsbruk; Skibriller; 
Våtdrakter for dykking. 

  Klasse 12   Sykler; Kajakker; Årer for kajakker 
  Klasse 25   Hodeplagg for sport [ikke hjelmer]; Skiklær; Skistøvler; 

Skijakker; Skihansker; Skidrakter; Klær for skisport; 
Hatter; Våtdrakter; Våtdrakter for surfing; Våtdrakter for 
windsurfing; Vannskidrakter og våtdrakter for 
undervannssport; Våtdrakter for vannskisport. 

  Klasse 28   Skateboards; Skateboardhjul; Tasker for skateboards; 
Albuebeskyttere til bruk i sport; Kneputer som tilbehør 
for skateboards; Håndleddsbeskyttere som tilbehør for 
skateboards; Armbeskyttere [sportsartikler); 
Sportsartikler; Sportsartikler og -utstyr; Ski; Skiboards; 
Skistaver; Overtrekk for ski; Benbeskyttere 
[sportsartikler]; Skistaver for rulleski; Skimboards; 
Tasker for ski; Tasker for surfboards; Snowboards; 
Paddleboards; Stand-up paddle-boards [SUP- boards]. 

  Klasse 35   Detaljhandel med sportsartikler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309332 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 202003399 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STUDENTSAMFUNNET KRONBAR, c/o Høgskulen på 
VestlandetInndalsveien 28, 5063 BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering av show og konserter; orkester- og 

konserttjenester; underholdningstjenester i form av 
konsertforestillinger; arrangering og ledelse av 
konserter; tilrettelegging, utførelse og organisering av 
konserter; organisering og presentasjon av show, 
konkurranser, spill, konserter og 
underholdningsarrangementer. 

  Klasse 43   Bar- og cateringtjenester; bar- og restauranttjenester; 
bar- og bistrotjenester; hotell-, bar- og 
restauranttjenester; restaurant,- bar- og 
cateringtjenester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; servering av mat og drikke i 
restauranter og barer; puber; kafé-, kafeteria- og 
restauranttjenester; kafeer; kafeteriaer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309333 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201917346 
(220) Inndato: 2019.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

TESLA MODEL 3 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, CA94304 PALO 
ALTO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Biler og konstruksjonsdeler dertil; motorer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309334 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201917374 
(220) Inndato: 2019.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; ikke-
medisinske tannpussemidler; parfymer, eteriske oljer; 
blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; 
kosmetikk; hårlotion; tannpussemidler; tannpasta; eau 
de cologne; fuktighetskrem (body lotion); solkrem og –
lotion; kroppsspray; hårgele; rengjørings- og 
vaskemidler, våtservietter; badeskum, badeperler; 
kroppspudder; deodoranter til personlig bruk.  

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; bleier; 
bleiebukser til engangsbruk; vitaminer; bandasjer; 
luktfjerningsmidler, luftfriskere (air deodorizers); 
babymat; bildeodoranter og luftfriskere til bilen; 
førstehjelpssett; bomullspinner.  

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

  Klasse 20   Møbler, speil, billedrammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; ubearbeidet eller 
halvbearbeidet ben, horn, hvalben og perlemor; skjell; 
merskum; rav; nøkkelkjeder av plast; puter; hodeputer; 
vugger til spedbarn; vugger for småbarn; vippestoler for 
babyer; babystellematter; gåstoler for babyer; 
lekegrinder; barnestoler; trappestoler; sitteputer, 
barneseter, madrasser, stellebord; lekekasser; matter 
for barn til å sove eller leke på; kleshengere; 
barnesenger, sprinkelsenger; bokhyller; bærestoler og 
seter fot spedbarn; plastdekorasjoner for matvarer; 
kleskurver.  

  Klasse 26   Kniplinger, lisser og broderier, bånd og sløyfer; 
knapper, hekter og maljer, strikkepinner og nåler; 
kunstige blomster; hårdekorasjoner; kunstig hår; 
dekorative pyntenåler, utenom smykker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309335 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201913162 
(220) Inndato: 2019.10.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för, c/o Gislaved 
Energi AB, Mårtensgatan 27, 33230 GISLAVED, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Elektrisk energi fra vindkraftverk, solceller og andre 
fornybare energikilder. 

  Klasse 35   Formidling av kontrakter og abonnementer for 
strømforsyning; markedsføring av elektrisitet; 
distribusjon av reklamemateriell for salg av elektrisitet 
nasjonalt og over landegrensene; formidling av 
abonnementer til elektroniske aviser innenfor 
elektrisitets- og energiområdet; lojalitets-, incentiv- og 
bonusprogramtjenester relatert til energi og elektrisitet; 
alle de forrannevnte tjenester kun innenfor energi og 
elektrisitet; ingen av de forannevnte tjenester tilbudt av 
en bank. 

  Klasse 36   Finansielle meglertjenester og finansielle tjenester 
relatert til bonus og belønningssystemer i forbindelse 
med strømforsyning og strømabonnementer, nemlig 
månedlig sparing og klimakompenserende aktiviteter 
gjennom aksjer i fornybar energi for 
medlemmer/abonnenter; forsikringstjenester tilbudt av 
en bank. 

  Klasse 39   Tilveiebringelse, distribusjon og overføring av 
elektrisitet; distribusjon av elektrisitet via kraftledninger, 
rørledninger og kabler; leasing av bruk av 
kraftledninger til tredjeparter for overføring av 
elektrisitet; konsulenttjenester relatert til distribusjon av 
elektrisitet; tilveiebringelse av informasjon relatert til 
strømforsyning og elektrisitetsdistribusjon; distribusjon 
av energi; strømforsyning. 

  Klasse 40   Produksjon av energi og elektrisitet; generering og 
produksjon av elektrisk energi fra vindkraft, solkraft, 
bølgekraft og andre fornybare energikilder; 
konsulenttjenester, informasjon og rådgivning relatert til 
produksjon og generering av elektrisk energi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309336 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201917347 
(220) Inndato: 2019.12.23 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INTERKREDITT AS, Postboks 775, 6001 ÅLESUND, 
Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Finansielle tjenester; inkassobyrå; inkassotjenester; 
elektronisk inkassovirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309337 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(210) Søknadsnr.: 201703055 
(220) Inndato: 2017.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2027.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HYGGE DESIGN AS, Engesetgeila 3, 6102 VOLDA, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; elektriske 
kokeapparater; elektriske koketopper; elektriske 
komfyrer for husholdningsformål; kjøkkenvasker; 
kjøkkenventilatorer; kjøleapparater; kombinert kjøl- og 
frys apparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309338 
(151) Reg.dato.: 2020.04.14 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.15, TO, 

TO/M/2019/03732 
(210) Søknadsnr.: 201909158 
(220) Inndato: 2019.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 
MOUNTAIN VIEW, USA 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET FØYEN TORKILDSEN AS, 

Postboks 7086 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware) for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
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kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bærbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale media; høyttalere; trådløse innendørs og 
utendørs høyttalere; stemmekontrollerte høyttalere; 
elektroniske enheter og dataprogramvare som tillater 
deling og overføring av data og informasjon mellom 
enheter for å tilrettelegge for overvåking, kontroll og 
automatisering av miljø; klimakontrollsystem bestående 
av en digital termostat; trådløse kameraer; 
digitalkameraer; bevegelsesaktiverte kameraer; 
videokameraer; elektroniske monitorer og sensorer for 
overvåking av vann, fuktighetsnivåer, varme, 
temperatur, luftkvalitet, lys, bevegelse, lyd samt 
nærvær av mennesker, dyr og objekter; lysbrytere; 
kontrollpaneler for lys; lyssystemer inneholdende 
lyssensorer og -brytere; elektroniske låser; 
programmerbare låssystemer; digitale dørlåser; 
elektroniske dørklokker; elektroniske, trådløst aktiverte 
dørklokker; elektroniske dørklokker med kamera; 
intercom; røykvarslere; karbonmonoksidvarslere; 
brannvarslere; tilgangskontroll- og 
alarmovervåkingssystemer; sikkerhetsalarmsentraler; 
lydalarmer; alarmsensorer; kontrollere for 
sikkerhetsalarm; tastaturer for bruk med 
sikkerhetsalarmenheter; elektroniske nøkler 
(fjernkontrollerte); frittstående informasjonsenhet, 
nemlig stemme- og manuelt kontrollerbare høyttalere 
med personlig digital assistent-funksjoner for 
strømming og avspilling av lyd, video og 
multimediainnhold, for kontroll av TVer, monitorer, 
spillsystemer, DVD-spillere, bærbare mediespillere og 
enheter for strømming av digitale medier; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med personlig digital 
assistent-funksjoner for tilgang til og søking i online 
databaser, nettsider, mobiltelefoner, datamaskiner, 
nettbrett, smarttelefoner, håndholdte datamaskiner, 
bærbare datamaskiner for dokumenter, filer og annen 
lagret informasjon på kommando; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med digital personlig 
assistent-funksjoner for tilveiebringelse av personlige 
conciergetjenester for andre initiert av 
stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; dataprogramvare for kontroll av 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, luftkvalitetsmonitorer og sensorer, alarmer 
og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer 
og utstyr for monitorering av hjemmet; 
dataprogramvare for strømming og avspilling av lyd, 
video, og multimedieinnhold, og for kontroll av TVer, 
monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, bærbare 
mediespillere og enheter for strømming av digitale 
medier.    

  Klasse 37   Installasjon av elektroniske enheter, datamaskinvare 
(hardware), sikkerhets- og overvåkingsprodukter, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, lys og 
apparater. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
eposter, tekstmeldinger, telefonsamtaler, stemme, 
data, grafikk, bilder, lyd og videoklipp via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk og internett. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilveiebringelse av en 
personlig stemmeaktivert digital assistent; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for stemmegjenkjenning; 
datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
stemmekontrollert søkemotor for anskaffelse av data, 
bilder, lyd og video via et globalt datanettverk; 
tilveiebringelse av søkemotorer på internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-

nedlastbar dataprogramvare brukt til å skaffe 
stemmekontrollert informasjon og kommunikasjon; 
elektronisk lagring av elektronisk media, nemlig bilder, 
tekst, lyd og videodata; tilveiebringelse av nettbasert, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for opptak, visning, 
lagring, deling og analysering av nettbasert lyd og 
video; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bæbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale medier; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk til 
anskaffelse av personlige conciergetjenester for andre 
ved stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for å monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig belysning, 
apparater, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, termostater, monitorer og 
sensorer for luftkvalitet, alarmer og annet 
sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer og utstyr 
for monitorering av hjemmet; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av hjemmeside med teknologi som lar 
brukerne monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, herunder lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, monitorer og sensorer for luftkvalitet, 
alarmer og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, 
kameraer og utstyr for monitorering av hjemmet fra et 
fjerntliggende sted; sertifiseringstjenester, nemlig for 
profesjonell installasjon av elektriske enheter, 
datamaskinvare (hardware), sikkerhets- og 
overvåkingsprodukter, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, lys og apparater. 
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  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware) for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
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kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bærbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale media; høyttalere; trådløse innendørs og 
utendørs høyttalere; stemmekontrollerte høyttalere; 
elektroniske enheter og dataprogramvare som tillater 
deling og overføring av data og informasjon mellom 
enheter for å tilrettelegge for overvåking, kontroll og 
automatisering av miljø; klimakontrollsystem bestående 
av en digital termostat; trådløse kameraer; 
digitalkameraer; bevegelsesaktiverte kameraer; 
videokameraer; elektroniske monitorer og sensorer for 
overvåking av vann, fuktighetsnivåer, varme, 
temperatur, luftkvalitet, lys, bevegelse, lyd samt 
nærvær av mennesker, dyr og objekter; lysbrytere; 
kontrollpaneler for lys; lyssystemer inneholdende 
lyssensorer og -brytere; elektroniske låser; 
programmerbare låssystemer; digitale dørlåser; 
elektroniske dørklokker; elektroniske, trådløst aktiverte 
dørklokker; elektroniske dørklokker med kamera; 
intercom; røykvarslere; karbonmonoksidvarslere; 
brannvarslere; tilgangskontroll- og 
alarmovervåkingssystemer; sikkerhetsalarmsentraler; 
lydalarmer; alarmsensorer; kontrollere for 
sikkerhetsalarm; tastaturer for bruk med 
sikkerhetsalarmenheter; elektroniske nøkler 
(fjernkontrollerte); frittstående informasjonsenhet, 
nemlig stemme- og manuelt kontrollerbare høyttalere 
med personlig digital assistent-funksjoner for 
strømming og avspilling av lyd, video og 
multimediainnhold, for kontroll av TVer, monitorer, 
spillsystemer, DVD-spillere, bærbare mediespillere og 
enheter for strømming av digitale medier; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med personlig digital 
assistent-funksjoner for tilgang til og søking i online 
databaser, nettsider, mobiltelefoner, datamaskiner, 
nettbrett, smarttelefoner, håndholdte datamaskiner, 
bærbare datamaskiner for dokumenter, filer og annen 
lagret informasjon på kommando; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med digital personlig 
assistent-funksjoner for tilveiebringelse av personlige 
conciergetjenester for andre initiert av 
stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; dataprogramvare for kontroll av 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, luftkvalitetsmonitorer og sensorer, alarmer 
og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer 
og utstyr for monitorering av hjemmet; 
dataprogramvare for strømming og avspilling av lyd, 
video, og multimedieinnhold, og for kontroll av TVer, 
monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, bærbare 
mediespillere og enheter for strømming av digitale 
medier.    

  Klasse 37   Installasjon av elektroniske enheter, datamaskinvare 
(hardware), sikkerhets- og overvåkingsprodukter, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, lys og 
apparater. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
eposter, tekstmeldinger, telefonsamtaler, stemme, 
data, grafikk, bilder, lyd og videoklipp via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk og internett. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilveiebringelse av en 
personlig stemmeaktivert digital assistent; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for stemmegjenkjenning; 
datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
stemmekontrollert søkemotor for anskaffelse av data, 
bilder, lyd og video via et globalt datanettverk; 
tilveiebringelse av søkemotorer på internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-

nedlastbar dataprogramvare brukt til å skaffe 
stemmekontrollert informasjon og kommunikasjon; 
elektronisk lagring av elektronisk media, nemlig bilder, 
tekst, lyd og videodata; tilveiebringelse av nettbasert, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for opptak, visning, 
lagring, deling og analysering av nettbasert lyd og 
video; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bæbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale medier; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk til 
anskaffelse av personlige conciergetjenester for andre 
ved stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for å monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig belysning, 
apparater, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, termostater, monitorer og 
sensorer for luftkvalitet, alarmer og annet 
sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer og utstyr 
for monitorering av hjemmet; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av hjemmeside med teknologi som lar 
brukerne monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, herunder lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, monitorer og sensorer for luftkvalitet, 
alarmer og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, 
kameraer og utstyr for monitorering av hjemmet fra et 
fjerntliggende sted; sertifiseringstjenester, nemlig for 
profesjonell installasjon av elektriske enheter, 
datamaskinvare (hardware), sikkerhets- og 
overvåkingsprodukter, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, lys og apparater. 
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  Klasse 9   Datamaskinvarer (hardware) for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bærbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale media; høyttalere; trådløse innendørs og 
utendørs høyttalere; stemmekontrollerte høyttalere; 
elektroniske enheter og dataprogramvare som tillater 
deling og overføring av data og informasjon mellom 
enheter for å tilrettelegge for overvåking, kontroll og 
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automatisering av miljø; klimakontrollsystem bestående 
av en digital termostat; trådløse kameraer; 
digitalkameraer; bevegelsesaktiverte kameraer; 
videokameraer; elektroniske monitorer og sensorer for 
overvåking av vann, fuktighetsnivåer, varme, 
temperatur, luftkvalitet, lys, bevegelse, lyd samt 
nærvær av mennesker, dyr og objekter; lysbrytere; 
kontrollpaneler for lys; lyssystemer inneholdende 
lyssensorer og -brytere; elektroniske låser; 
programmerbare låssystemer; digitale dørlåser; 
elektroniske dørklokker; elektroniske, trådløst aktiverte 
dørklokker; elektroniske dørklokker med kamera; 
intercom; røykvarslere; karbonmonoksidvarslere; 
brannvarslere; tilgangskontroll- og 
alarmovervåkingssystemer; sikkerhetsalarmsentraler; 
lydalarmer; alarmsensorer; kontrollere for 
sikkerhetsalarm; tastaturer for bruk med 
sikkerhetsalarmenheter; elektroniske nøkler 
(fjernkontrollerte); frittstående informasjonsenhet, 
nemlig stemme- og manuelt kontrollerbare høyttalere 
med personlig digital assistent-funksjoner for 
strømming og avspilling av lyd, video og 
multimediainnhold, for kontroll av TVer, monitorer, 
spillsystemer, DVD-spillere, bærbare mediespillere og 
enheter for strømming av digitale medier; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med personlig digital 
assistent-funksjoner for tilgang til og søking i online 
databaser, nettsider, mobiltelefoner, datamaskiner, 
nettbrett, smarttelefoner, håndholdte datamaskiner, 
bærbare datamaskiner for dokumenter, filer og annen 
lagret informasjon på kommando; frittstående 
informasjonsenhet, nemlig stemme- og manuelt 
kontrollerbare høyttalere med digital personlig 
assistent-funksjoner for tilveiebringelse av personlige 
conciergetjenester for andre initiert av 
stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; dataprogramvare for kontroll av 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, luftkvalitetsmonitorer og sensorer, alarmer 
og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer 
og utstyr for monitorering av hjemmet; 
dataprogramvare for strømming og avspilling av lyd, 
video, og multimedieinnhold, og for kontroll av TVer, 
monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, bærbare 
mediespillere og enheter for strømming av digitale 
medier.    

  Klasse 37   Installasjon av elektroniske enheter, datamaskinvare 
(hardware), sikkerhets- og overvåkingsprodukter, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, lys og 
apparater. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av 
eposter, tekstmeldinger, telefonsamtaler, stemme, 
data, grafikk, bilder, lyd og videoklipp via 
telekommunikasjonsnettverk, trådløse 
kommunikasjonsnettverk og internett. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare for tilveiebringelse av en 
personlig stemmeaktivert digital assistent; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for stemmegjenkjenning; 
datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en 
stemmekontrollert søkemotor for anskaffelse av data, 
bilder, lyd og video via et globalt datanettverk; 
tilveiebringelse av søkemotorer på internett; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar dataprogramvare brukt til å skaffe 
stemmekontrollert informasjon og kommunikasjon; 
elektronisk lagring av elektronisk media, nemlig bilder, 
tekst, lyd og videodata; tilveiebringelse av nettbasert, 
ikke-nedlastbar dataprogramvare for opptak, visning, 
lagring, deling og analysering av nettbasert lyd og 
video; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, 

ikke-nedlastbar dataprogramvare for strømming og 
avspilling av lyd, video og multimediainnhold, og for 
kontroll av TVer, monitorer, spillsystemer, DVD-spillere, 
bæbare mediespillere og enheter for strømming av 
digitale medier; tilveiebringelse av midlertidig bruk av 
nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare for bruk til 
anskaffelse av personlige conciergetjenester for andre 
ved stemmekontrollerte kommandoer via mobiltelefon, 
datamaskin, nettbrett, smarttelefon, håndholdt 
datamaskin, bærbar datamaskin, herunder opprettelse 
av og tilgang til kalenderavtaler, alarmer, tidtakere, 
påminnelser, opprettelse av restaurant-, reise- og 
hotellreservasjoner, samt opprettelse av avtaler om 
profesjonelle tjenester; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare 
for å monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, nemlig belysning, 
apparater, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, termostater, monitorer og 
sensorer for luftkvalitet, alarmer og annet 
sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, kameraer og utstyr 
for monitorering av hjemmet; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av hjemmeside med teknologi som lar 
brukerne monitorere og kontrollere 
hjemmeautomasjonssystemer, herunder lys, apparater, 
varme-, ventilasjon- og klimaanleggssystemer, 
termostater, monitorer og sensorer for luftkvalitet, 
alarmer og annet sikkerhetsutstyr, låser, dørklokker, 
kameraer og utstyr for monitorering av hjemmet fra et 
fjerntliggende sted; sertifiseringstjenester, nemlig for 
profesjonell installasjon av elektriske enheter, 
datamaskinvare (hardware), sikkerhets- og 
overvåkingsprodukter, varme-, ventilasjon- og 
klimaanleggssystemer, lys og apparater. 
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  Klasse 7   Utstyr til jordbruk, utgraving og konstruksjonsarbeid, 
nemlig gravemaskiner og jordbruksmaskiner; 
Gravemaskiner; Maskiner til anvendelse innen 
jordbruk, grunnarbeid, anleggsvirksomhet, 
rivningsarbeid, utgraving, skogbruk, løfting, pløying, 
snøbrøyting, gressklipping, veibygging; Rammestyrte 
maskiner til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Hydrauliske gravemaskiner; Hydrauliske 
maskiner til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Komponenter til gravemaskiner og 
maskiner til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Graveskuffer til gravemaskiner og maskiner 
til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Redskapsfester til gravemaskiner og 
maskiner til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
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anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Hydrauliske redskapsfester til 
gravemaskiner og maskiner til anvendelse innen 
jordbruk, grunnarbeid, anleggsvirksomhet, 
rivningsarbeid, utgraving, skogbruk, løfting, pløying, 
snøbrøyting, gressklipping, veibygging; Jordbruk-, 
hage- og skogbruksmaskiner og -apparater; 
Byggemaskiner; Pumper, kompressorer og vifter; 
Forflyttings- og håndteringsutstyr, nemlig 
løfteinnretninger til gravemaskiner og maskiner og 
hjullastere; Maskiner til forflytting av paller; 
Løfteaggregat til gravemaskiner og maskiner; 
Hjullastere; Hjul og belter til maskiner; Gummibelter til 
brøytemaskiner; Motorer, drivlinjer og maskindeler samt
styreenheter til å styre driften av maskiner og motorer 
vedrørende gravemaskiner og maskiner til anvendelse 
innen jordbruk, grunnarbeid, anleggsvirksomhet, 
rivningsarbeid, utgraving, skogbruk, løfting, pløying, 
snøbrøyting, gressklipping, veibygging; 
Hydraulikkmotorer til gravemaskiner og maskiner til 
anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Rydning- og renholdsmaskiner til utendørs 
bruk; brøytemaskiner; Samt deler og komponenter til 
samtlige ovennevnte varer, inkludert i klassen. 

  Klasse 12   Kjøretøy og -transportmidler; Landkjøretøy og 
transportmidler; Traktorer; Traktorer, og 
konstruksjonsdeler til disse; Manuelt drevne tilhengere 
og vogner; Slepvogner; Tilhengere; Tilhengere med 
tipp; Trailere til å koble til gravemaskiner; Deler og 
komponenter til kjøretøy; Deler og komponenter til 
landkjøretøy; Drivlinjer, inkludert motorer til 
landkjøretøy; Samt deler og komponenter til samtlige 
ovennevnte varer, inkludert i klassen. 

  Klasse 35   Kommersiell handel og forbrukerinformasjon, nemlig 
forhandler- og grossistsalgstjenester samt 
detaljhandelstjenester vedrørende gravemaskiner og 
maskiner til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Kommersiell handel og 
forbrukerinformasjon, nemlig forhandler- og 
grossistsalgstjenester samt detaljhandelstjenester 
vedrørende reservedeler til gravemaskiner og maskiner 
til anvendelse innen jordbruk, grunnarbeid, 
anleggsvirksomhet, rivningsarbeid, utgraving, 
skogbruk, løfting, pløying, snøbrøyting, gressklipping, 
veibygging; Kommersiell handel og 
forbrukerinformasjon, nemlig forhandler- og 
grossistsalgstjenester samt detaljhandelstjenester 
vedrørende traktorer og konstruksjonsdeler til disse, 
manuelt drevne tilhengere og vogner, slepvogner, 
tilhengere, tilhengere med tipp, trailere til å koble til 
gravemaskiner; Kommersiell handel og 
forbrukerinformasjon, nemlig forhandler- og 
grossistsalgstjenester samt detaljhandelstjenester 
vedrørende graveskuffer til gravemaskiner og 
maskiner, redskapsfester til gravemaskiner og 
maskiner, hydrauliske redskapsfester til gravemaskiner 
og maskiner, byggemaskiner; Kommersiell handel og 
forbrukerinformasjon, nemlig forhandler- og 
grossistsalgstjenester samt detaljhandelstjenester 
vedrørende pumper, kompressorer og vifter, 
forflyttings- og håndteringsutstyr, maskiner til forflytting 
av paller, løfteaggregater til gravemaskiner og 
maskiner, hjullastere, hjul og belter til maskiner, 
gummibelter til brøytemaskiner, rydning- og 
renholdsmaskiner til utendørs bruk, snøploger; Samt 
rådgivning, konsultasjon og informasjon vedrørende det 
ovennevnte, inkludert i klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309342 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202004535 
(220) Inndato: 2020.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARCTIC MOODS AS, Pilestredet 75C, 0354 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbåndsur; klokker; klokker [ur]; automatiske 

klokker; mekaniske klokker; klokker laget av eller belagt 
med edle metaller; kronografer for bruk som klokker; 
klokkeremmer; smykker; armbånd [smykker]; jakkepins 
[smykker]; halskjeder [smykker]; medaljonger 
[smykker]; pins [smykker]; armbånd med vedheng av 
eller belagt med edelt metall [smykker]; smykker belagt 
med edle metaller; ringer [smykker]; smykker, 
edelstener; smykker av elfenben; dressklokker. 

  Klasse 18   Klokkeremmer laget av fiskeskinn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309343 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201910018 
(220) Inndato: 2019.07.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Showtime Networks Inc., 1633 Broadway, NY10019 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Tilveiebringe en webside inneholdende teknologi som 

setter brukere i stand til å aksessere web-baserte 
abonnementstjenester inneholdende ikke-nedlastbar 
software for å oppnå tilgang til, nedlaste, velge, og se 
spillefilmer, filmer og fjernsynsprogrammer og -
programstyring; datatjenester, nemlig tilveiebringe en 
interaktiv webside inneholdende teknologi som tillater 
brukere å aksessere en database av TV-serier, filmer, 
personifisert innhold, forhåndsvisninger, trailere, 
nyheter og annen relatert informasjon; tilveiebringe 
webside inneholdende en søkemotor for show og 
episoder av underholdningsserier; tilveiebringe et 
globalt datanettverk og nettverk for mobile 
kommunikasjonsenheter inneholdende indekser av 
online informasjon for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309345 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201812251 
(220) Inndato: 2018.09.18 
(180) Registreringen utløper: 2028.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Automobiler og konstruksjonsdeler til slike. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309346 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201814051 
(220) Inndato: 2018.10.19 
(180) Registreringen utløper: 2028.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Wilhelmsen Ships Service AS, Strandveien 20, 1366 
LYSAKER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 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, bilder og data; magnetiske 
databærere; opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og 
andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, 
datamaskiner; dataprogramvare; 
dataprogramvareapplikasjoner; 
dataapplikasjonsprogrammer; sensorer; sensorutstyr 
og -enheter, datasendere og programvaresystemer for 
organisering av online data; 
dataprogramvareplattformer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; administrasjon av data og online data; 
administrasjon av online tjenester for kunder relatert til 
maritim logistikk, skipsagentur, marine produkter og 
skipsledelse og skipstjenester, nemlig inspeksjoner, 
installasjon, vedlikehold, reparasjon, rengjøring, tilsyn; 
alle de nevnte tjenester relatert til maritim logistikk, 
skipsagentur, marine produkter og skipsledelse og 
skipstjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer, dataprogramvare og 
dataprogramvareapplikasjoner og 
dataapplikasjonssoftware; design og utvikling av 
sensorer, sensorutstyr og -enheter og 
dataprogramvaresystemer; tjenester relatert til analyse 
av data; installasjon av dataprogramvare; utleie av 
dataprogramvare, dataprogramvareapplikasjoner og 
dataapplikasjonsprogrammer, nettskytjenester; 
vedlikehold av dataprogramvare; softwaretjenester 
(SaaS), plattformtjenester (PaaS); informasjon og 
rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 309347 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.01.16, US, 88/264,403 
(210) Søknadsnr.: 201909496 
(220) Inndato: 2019.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, CA92879 
CORONA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online 
videospill og tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare videospill, dataspill, elektroniske spill og 
interaktive spill; sponsing av turneringer og arrangering 
av konkurranser med online-spilling; tilveiebringe 
spilltjenester for at kunder skal kunne delta i spilling og 
koordinering av spillturneringer og ligaer med formål 
om dataspilling som rekreasjon, via web og online-
portal; underholdningstjenester, nemlig online-spilling, 
via en webside; tilveiebringe informasjon om online-
spilling og profesjonelle onlinespillere, via en webside; 
underholdningstjenester i form av idrettsarrangementer, 
-prestasjoner og -konkurranser, elektroniske 
idrettsarrangementer og -konkurranser, og 
musikkforestillinger og -arrangementer; tilveiebringe 
underholdningsinformasjon og nyheter om 
idrettsutøvere, via en webside. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309348 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.13, EM, 018081610 
(210) Søknadsnr.: 201910854 
(220) Inndato: 2019.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Swedbank AB, 10534 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Valea AB, Box 7086, 10387 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Medieinnhold, nemlig lyd-, video- og multimedia 
materiale; medieinnhold i forbindelse med forsikring, 
finansielle tjenester, monetære tjenester, forretninger 
med fast eiendom og bankvirksomhet; programvare; 
programvare i forbindelse med forsikring, finansielle 
tjenester, monetære tjenester, forretninger med fast 
eiendom og bankvirksomhet; programvare for 
betalingssystem, overføring av penger, finansielle 
transaksjoner og innkreving av gjeld; 
informasjonsteknisk og audiovisuelt utstyr; 
informasjonsteknisk og audiovisuelt utstyr i forbindelse 
med forsikring, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; datalagringsanordninger; 
datalagringsanordninger i forbindelse med forsikring, 
finansielle tjenester, monetære tjenester, forretninger 
med fast eiendom og bankvirksomhet; 
databehandlingsutstyr og tilbehør; 
databehandlingsutstyr og tilbehør i forbindelse med 
forsikring, finansielle tjenester, monetære tjenester, 
forretninger med fast eiendom og bankvirksomhet; 
datamaskiner og datamaskinvare; utstyr for lyd/bilde 
samt fotografitilbehør; utstyr for lyd/bilde samt 
fotografitilbehør i forbindelse med forsikring, finansielle 
tjenester, monetære tjenester, forretninger med fast 
eiendom og bankvirksomhet; instrument for måling-, 
deteksjon- og overvåking, indikatorer og 
kontrollanordninger; instrument for måling-, deteksjon- 
og overvåking, indikatorer og kontrollanordninger i 
forbindelse med forsikring, finansielle tjenester, 
monetære tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; bankkort; magnetiske betalingskort; 
betalingsterminaler; pengeautomater og 
sorteringsanordninger; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner relatert til 
betalingssystemer, overføring av penger, finansielle 
transaksjoner og innkreving av gjeld; podcastfiler; 
applikasjonsprogramvare. 

  Klasse 16   Papir, papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell (skrive- og kontormateriell); 
gluten [lim] for kontor- eller husholdningsformål; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner; betalingskort 
uten magnetkode; papirkvitteringer. 

  Klasse 35   Reklame; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; 
kontortjenester; bedriftsanalyse; undersøkelser og 
informasjonstjenester; bedriftsassistanse, -ledelse og -
administrasjon; økonomisk planlegging; 
bedriftskonsultasjon og rådgivning. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; forretninger med fast eiendom; 
bankvirksomhet og banktjenester; tjenester i 
forbindelse med betalingssystem og overføring av 
penger; tjenester i forbindelse med elektroniske 

betalinger og overføring av penger; utgivelse av 
elektroniske penger; tjenester i forbindelse med 
innkreving av gjeld; pengeinnsamling og 
sponsorvirksomhet; tjenester i forbindelse med 
økonomiske vurderinger; rådgivningskonsultasjon og 
informasjon i forbindelse med ovennevnte tjenester; 
utleie av betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger; rådgivnings- og 
konsulenttjenester i forbindelse med angitte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger. 

  Klasse 38   Elektroniske kommunikasjonstjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; digitale overføringstjenester; digitale 
overføringstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; kringkastingstjenester; 
kringkastingstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; datakommunikasjons -og 
internettilgangstjenester; datakommunikasjons -og 
internettilgangstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; podcast-tjenester, utleie av 
kommunikasjonsutstyr i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsestjenester; audio- og videoproduksjon; 
organisering av konferanser og seminarer; 
publikasjonstjenester. 

  Klasse 42   IT-tjenester; IT-tjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; programvareutvikling; 
programvareutvikling i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og design relatert dertil; 
industriell analyse og forskningstjenester; 
nettskytjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; tekniske supporttjenester relatert til 
betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger; tekniske supporttjenester 
relatert til dataprogrammer og applikasjoner; tekniske 
rådgivningstjenester, nemlig utvikling av 
betalingssystem, løsninger for overføring av penger og 
elektroniske løsninger for andre; utleie av 
dataprogrammer og maskinvare. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; identifikasjonsverifikasjonstjenester; 
juridiske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309349 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.06.05, EM, 018077560 
(210) Søknadsnr.: 201910855 
(220) Inndato: 2019.08.14 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Swedbank AB, 10534 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Valea AB, Box 7086, 10387 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Medieinnhold, nemlig lyd-, video- og multimedia 
materiale; medieinnhold i forbindelse med forsikring, 
finansielle tjenester, monetære tjenester, forretninger 
med fast eiendom og bankvirksomhet; programvare; 
programvare i forbindelse med forsikring, finansielle 
tjenester, monetære tjenester, forretninger med fast 
eiendom og bankvirksomhet; programvare for 
betalingssystem, overføring av penger, finansielle 
transaksjoner og innkreving av gjeld; 
informasjonsteknisk og audiovisuelt utstyr; 
informasjonsteknisk og audiovisuelt utstyr i forbindelse 
med forsikring, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; datalagringsanordninger; 
datalagringsanordninger i forbindelse med forsikring, 
finansielle tjenester, monetære tjenester, forretninger 
med fast eiendom og bankvirksomhet; 
databehandlingsutstyr og tilbehør; 
databehandlingsutstyr og tilbehør i forbindelse med 
forsikring, finansielle tjenester, monetære tjenester, 
forretninger med fast eiendom og bankvirksomhet; 
datamaskiner og datamaskinvare; utstyr for lyd/bilde 
samt fotografitilbehør; utstyr for lyd/bilde samt 
fotografitilbehør i forbindelse med forsikring, finansielle 
tjenester, monetære tjenester, forretninger med fast 
eiendom og bankvirksomhet; instrument for måling-, 
deteksjon- og overvåking, indikatorer og 
kontrollanordninger; instrument for måling-, deteksjon- 
og overvåking, indikatorer og kontrollanordninger i 
forbindelse med forsikring, finansielle tjenester, 
monetære tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; bankkort; magnetiske betalingskort; 
betalingsterminaler; pengeautomater og 
sorteringsanordninger; elektroniske publikasjoner 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner relatert til 
betalingssystemer, overføring av penger, finansielle 
transaksjoner og innkreving av gjeld; podcastfiler; 
applikasjonsprogramvare. 

  Klasse 16   Papir, papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell (skrive- og kontormateriell); 
gluten [lim] for kontor- eller husholdningsformål; artikler 
til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og 
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); 
trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner; betalingskort 
uten magnetkode; papirkvitteringer. 

  Klasse 35   Reklame; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; 
kontortjenester; bedriftsanalyse; undersøkelser og 
informasjonstjenester; bedriftsassistanse, -ledelse og -
administrasjon; økonomisk planlegging; 
bedriftskonsultasjon og rådgivning. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; forretninger med fast eiendom; 
bankvirksomhet og banktjenester; tjenester i 
forbindelse med betalingssystem og overføring av 
penger; tjenester i forbindelse med elektroniske 
betalinger og overføring av penger; utgivelse av 
elektroniske penger; tjenester i forbindelse med 
innkreving av gjeld; pengeinnsamling og 
sponsorvirksomhet; tjenester i forbindelse med 
økonomiske vurderinger; rådgivningskonsultasjon og 
informasjon i forbindelse med ovennevnte tjenester; 
utleie av betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger; rådgivnings- og 
konsulenttjenester i forbindelse med angitte tjenester. 

  Klasse 37   Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger. 

  Klasse 38   Elektroniske kommunikasjonstjenester; elektroniske 
kommunikasjonstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; digitale overføringstjenester; digitale 
overføringstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; kringkastingstjenester; 
kringkastingstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; datakommunikasjons -og 
internettilgangstjenester; datakommunikasjons -og 
internettilgangstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; podcast-tjenester, utleie av 
kommunikasjonsutstyr i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet. 

  Klasse 41   Utdannelsestjenester; audio- og videoproduksjon; 
organisering av konferanser og seminarer; 
publikasjonstjenester. 

  Klasse 42   IT-tjenester; IT-tjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; programvareutvikling; 
programvareutvikling i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; vitenskapelige og teknologiske 
tjenester og forskning og design relatert dertil; 
industriell analyse og forskningstjenester; 
nettskytjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; tekniske supporttjenester relatert til 
betalingsterminaler, pengeautomater og 
sorteringsanordninger; tekniske supporttjenester 
relatert til dataprogrammer og applikasjoner; tekniske 
rådgivningstjenester, nemlig utvikling av 
betalingssystem, løsninger for overføring av penger og 
elektroniske løsninger for andre; utleie av 
dataprogrammer og maskinvare. 

  Klasse 45   Sikkerhetstjenester i forbindelse med 
forsikringsvirksomhet, finansielle tjenester, monetære 
tjenester, forretninger med fast eiendom og 
bankvirksomhet; identifikasjonsverifikasjonstjenester; 
juridiske tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309350 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.11, EM, 018135221 
(210) Søknadsnr.: 201915423 
(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: 

 Tekompaniet Swedetraders Aktiebolag, BOX 1172, 
13127 NACKA STRAND, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 CODEX ADVOKAT OSLO AS, Postboks 8744 St.Olavs 

plass, 0028 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Medisinte. 
  Klasse 21   Tekopper; kaffekopper; serviser; teglass; fransk 

presse for te; tebokser; oppbevaringsbokser; tefilter; 
tekanner; tetang; tefilterposer; matcha skåler; 
varmehetter for tekanner; te-termoser; tesiler; 
melkeskummer; vaser; oppvaskkluter med te-motiv; 
kurver (piknikkuver og gavekurver).    

  Klasse 30   Urtekrydder; smakstilsetninger til kaffe; 
krydderblandinger; karameller; kakao; kakaoprodukter; 
kaffe; kaffe, ubrent; vegetabilske preparater til 
erstatning for kaffe; karripulver [krydder]; sikori 
[kaffesurrogater]; te; oolong-te [kinesisk te], svart te, 
chai te, frukt-te, grønn te, lime te, te-ekstrakt, te 
erstatning, hvit te, japansk grønn te, koffeinfri te, urtete 
til annet enn medisinsk bruk, sjokolade; nellikpulver 
[krydder]; konfekt; søtsaker; krydder; allehånde; 
smeltesjokolade [konfekt]; sukker; kakaodrikker med 
melk; kaffedrikker med melk; sjokoladedrikker med 
melk; honning; muskatnøtter; pepper; lakriskonfekt; 
safran [krydder]; smakstilsetninger [unntatt eteriske 
oljer]; smakstilsetninger for drikker [unntatt eteriske 
oljer]; lakrisstenger [søtsaker]; kaffebaserte drikker; 
kakaobaserte drikker; sjokoladebaserte drikker; 
kaffeerstatning; karamellisert sukker; iste; te-baserte 
drikker; konditorvarer; søtsaker.          

  Klasse 35   Markedsføring og salg (detaljhandel) av tekopper; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av kaffekopper; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av serviser; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av teglass; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av fransk presse 
for te; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
tebokser; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
oppbevaringsbokser; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av tefilter; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av tekanner; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av tetanger; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av tefilterposter; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av matcha skåler; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av varmestativ; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av varmehetter for tekanner; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av te-termoser; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av tesiler; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av 
melkeskummer; markedsføring og salg (detaljhandel) 
av vaser; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
lyslykter; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
oppvaskduker med te motiv; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av håndklær med te motiv; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av kurver (piknik- 
og gavekurver); markedsføring og salg (detaljhandel) 
av urtekrydder; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
smakstilsetninger til kaffe; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av krydderblandinger; markedsføring og 
salg (detaljhandel) av karameller; markedsføring og 
salg (detaljhandel) av kakao; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av kakaoprodukter; markedsføring og 

salg (detaljhandel) av kaffe; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av kaffe, ubrent; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av vegetabilske preparater til erstatning 
for kaffe; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
karripulver [krydder]; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av sikori [kaffesurrogater]; markedsføring 
og salg (detaljhandel) av te; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av oolong-te [kinesisk te], svart te, chai 
te, frukt-te, grønn te, lime te, te-ekstrakt, te erstatning, 
hvit te, japansk grønn te, koffeinfri te, urtete til annet 
enn medisinsk bruk, sjokolade; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av nellikpulver [krydder]; markedsføring 
og salg (detaljhandel) av konfekt; markedsføring og 
salg (detaljhandel) av søtsaker; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av krydder; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av allehånde; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av smeltesjokolade [konfekt]; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av sukker; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av kakaodrikker 
med melk; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
kaffedrikker med melk; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av sjokoladedrikker med melk; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av honning; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av muskatnøtter; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av pepper; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av lakriskonfekt; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av safran 
[krydder]; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
smakstilsetninger [unntatt eteriske oljer]; markedsføring 
og salg (detaljhandel) av smakstilsetninger for drikker 
[unntatt eteriske oljer]; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av lakrisstenger [søtsaker]; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av kaffebaserte 
drikker; markedsføring og salg (detaljhandel) av 
kakaobaserte drikker; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av sjokoladebaserte drikker; 
markedsføring og salg (detaljhandel) av 
kaffeerstatning; markedsføring og salg (detaljhandel) 
av karamellisert sukker; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av iste; markedsføring og salg 
(detaljhandel) av te-baserte drikker; markedsføring og 
salg (detaljhandel) av konditorvarer; markedsføring og 
salg (detaljhandel) av søtsaker; salgsfremmende 
tjenester i form av arrangering av teselskaper for salgs- 
og markedsføringsformål. 

  Klasse 41   Undervisning relatert til te, samt matområdet generelt; 
avholding og gjennomføring av teprøver (utdanning); 
quizzer relatert til te; underholdning, herunder 
arrangering av teselskaper; organisering av 
konkurranser; organisering av konkurranser relatert til 
te; organisering av seminarer, konferanser og 
utstillinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309351 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201912207 
(220) Inndato: 2019.09.17 
(180) Registreringen utløper: 2029.09.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vónin p/f, Bakkavegur 22, FO 0530 FUGLAJIØROUR, 
Danmark 

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

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Flytende metallbur for oppdrett; fortøyningsbøyer av 
metall.  

  Klasse 17   Tetningsringer.  
  Klasse 19   Flytebrygger for fortøyning av båter, ikke av metall; 

vannrør, ikke av metall 
  Klasse 20   Fortøyningsbøyer; fiskekasser. 
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  Klasse 22   Fiskegarn; fuglenett; fiskemerd for oppdrett; 
fortøyningstau; tau, rep, liner og snorer for fiske og 
fiskeoppdrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309352 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2018.08.20, NZ, 1100515 
(210) Søknadsnr.: 201901978 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Monster Energy Company, 1 Monster Way, CA92879 
CORONA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker, inkludert kullsyreholdige 
drikker og energidrikker; sirup, konsentrater, pulver og 
preparater til fremstilling av drikker, inkludert 
kullsyreholdige drikker og energidrikker; øl. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309353 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201914399 
(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: 

 Curiel Limited, Room 1127, 11/F Ocean Centre, 5 
Canton Road, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, Hong 
Kong 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Tidsskriver-apparater; detektorer for å avsløre 
forfalskede mynter; skjørtekant-markører (hemline 
markers); apparater for å sjekke frankering; 
billettautomater; faksmaskiner; veiemaskiner; 
måleinstrument; elektroniske oppslagstavler; 
mobiltelefoner; filmkameraer; detektor; transformatorer 
(elektrisitet); spoler, elektrisk; blyglanskrystaller 
[detektorer]; optiske fibre (lysledende filamenter); 
videoskjermer; fjernkontroll-apparater; trykte kretsløp; 
lynavlederstenger; elektrodynamiske apparater for 
fjernstyring av jernbanepunkter; elektrolyser; 
brannslukkingsapparater; radiologiske apparater til 
industrielle formål; verneutstyr for personlig bruk mot 
ulykker; alarmer; solbriller; briller; brille-etuier; 
brilleinnfatninger; brillesnorer; solbrille-etuier; elektriske 
batterier; animerte tegneserier; sokker, elektrisk 
oppvarmet; egg-formede lys (egg-candler); smart-ringer 
(databehandling); smart-briller(databehandling); smart-
klokker (databehandling); bærbare videoskjermer; 
stereoskoper; fiberoptiske kabler.  

  Klasse 14   Ubearbeidede eller halvbearbeidede edle metaller; 

smykkeskrin; armbånd (smykker) slipsnåler; smykker 
som kan limes på (kostyme-smykker); anheng, charm; 
brosjer (smykker); smykker; presentasjonsbokser for 
klokker; armbåndsur; klokker.  

  Klasse 18   Pels; geiteskinn; vesker; ryggsekker; toalettvesker, 
ikke fylte; stresskofferter; attachékofferter; handleposer; 
passholdere (skinn); bagger; kofferter; klesposer for 
reise; møbel-overtrekk laget av lær; lærstropper; 
lommebøker; håndvesker; vadsekker; reise-kofferter; 
nøkkel-beholdere; parasoller; paraplyer; spaserstokker; 
klær til kjæledyr.    

  Klasse 25   Vanntette klær; klær; kjoler; sett med klær til barn; 
badedrakter; maskeradekostymer; fottøy; skyggeluer, 
hodeplagg; strømper; hansker; skjerf; skjerf; 
skulderskjerf; bryllupskjoler; frisørkapper; søvnmasker; 
dusjhetter; religiøse klær.  

  Klasse 26   Bånd-, knipling- eller blondekanter; broderi; dekorative 
bånd; bånd til hatter; brosjer [tilbehør til klær]; bånd til 
sko/fottøy; dekorative gjenstander for bruk i håret; 
pyntegjenstander til klær; perler til bruk for annet enn å 
lage smykker; anheng/charm, annet enn til smykker, 
nøkkelringer eller nøkkelkjeder; festemidler for klær; 
knapper; beltespenner; glidelåser; falskt hår; parykker; 
nåler; sysett; kunstige blomster; skulderputer til klær; 
varmelimende lapper/merker/emblem for dekorasjon av 
tekstilartikler [sysaker]; monogrammer (monogram 
tabs) for merking av/påføring på lin.  

  Klasse 35   Demonstrasjon av varer; dekorasjon av butikkvinduer; 
konsulentvirksomhet; kommersiell administrasjon av 
lisenser for andres varer og tjenester; import- og 
eksportagenturer; salgsfremmende tjenester for andre; 
bedriftsledelsesrådgivning innen personalledelse; 
flyttingstjenester for bedrifter; datastyrt filhåndtering; 
tekstbehandling; forretningsrevisjon; utleie av 
salgsstander; sponsorsøk; utleie av automater; 
detaljhandel eller engros-tjenester for farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309354 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.04.24, US, 88/401,044 
(210) Søknadsnr.: 201913880 
(220) Inndato: 2019.10.17 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rule Beverage Company LLC, 1547 N. Knowles Ave., 
CA90063 LOS ANGELES, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309355 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.04.24, US, 88/401,048 
(210) Søknadsnr.: 201913881 
(220) Inndato: 2019.10.17 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

RULER TOTAL BODY FUEL 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Rule Beverage Company LLC, 1547 N. Knowles Ave., 
CA90063 LOS ANGELES, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Alkoholfrie drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309356 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.07.08, SE, 2019/04498 
(210) Søknadsnr.: 201914662 
(220) Inndato: 2019.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Outnorth AB, Box 3011, 35033 VÄXJÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 
678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Vesker; kofferter; sportsvesker; ryggsekker; 

toalettmapper (tomme); deler og komponenter til alle 
forannevnte varer, inngående i denne klassen. 

  Klasse 22   Tau, ikke av metall; seil for skiseiling; snører; sekker 
for transport og magasinering av partigods; telt; poser 
laget av tekstil for oppbevaring av telt; emballasjeposer 
av tekstil; tauverk; tau for fjellklatring; nett; 
presenninger; teltdukpresenninger; teltposer; deler og 
komponenter til alle forannevnte varer, inngående i 
denne klassen. 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; sko; sportssko; skiklær; 
skistøvler; sportsklær; badebukser; badedrakter; 
halstørkler; skjerf; sjal; skihansker; hansker; jakker; 
skijakker; overtrekksbukser; skibukser; skjorter; bukser; 
T-skjorter; sokker; svetteabsorberende sokker og 
strømper; undertøy; stillongser; luer; skiluer; vanter; 
pannebånd; deler og komponenter til alle forannevnte 
varer, inngående i denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309357 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202004559 
(220) Inndato: 2020.04.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FOODSTEPS AS, Kittel-Nielsens vei 61B, 1163 OSLO, 
Norge 
SUCUS HOLDING AS, Kittel-Nielsens vei 61B, 1163 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg 

av emner på internett; faglig kompetanseopplæring; 
faglige opplæringstjenester; faglige utdannings- og 
opplæringstjenester; filmproduksjon; 
fjernundervisningskurs; fjernundervisningstjenester; 
fjernundervisningstjenester på internett; forlagstjenester 
innen digital video, lyd og multimediaunderholdning; 
formidling av undervisningsmateriell; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med fysisk utdanning via et 
nettsted; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med opplæring; innspillingstjenester for lyd, film, video 
og tv; innspillingstudio- og filmstudiotjenester for 
produksjon av multimediapresentasjoner; nettbasert 
utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; 
nettbaserte digitale forlagstjenester; 
opplæringsvirksomhet; organisering av opplæring; 
utdanning, undervisning og opplæring; utdannings- og 
opplæringstjenester; utdannings- og 
undervisningstjenester; utførelse av arbeidsgrupper 
[opplæring]; utførelse av konkurranser på internett; 
utførelse av opplæringsseminarer; utgivelse av bøker; 
utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner, 
tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; utgivelse av bøker, 
tidsskrifter og aviser på internett; utgivelse av 
elektroniske bøker og tidsskrifter på internett; utgivelse 
av forbrukermagasiner; utgivelse av 
informasjonsbrosjyrer; utgivelse av kalendere; utgivelse 
av multimediamateriale på internett; utgivelse av 
nyhetsbrev; utgivelse av opplæringshåndbøker; 
utgivelse av tidsskrifter og bøker i elektronisk form; 
utgivelse av trykksaker; utgivelse av trykksaker for 
underholdnings- og undervisningsformål; utgivelse av 
trykksaker i elektronisk form; utgivelse av trykksaker i 
elektronisk form på internett; utgivelse av trykksaker, 
også i elektronisk form, utenom for reklameformål; 
utgivelse av trykksaker, utenom reklametekster, i 
elektronisk form; utgivelse av undervisningsmateriale; 
utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; 
utleie av filmer og lydinnspillinger; utleie av lyd- og 
videoinnspillingsutstyr; utleie av lydutstyr; utleie av 
undervisningsmateriale og -utstyr; veiledning 
[utdanning og opplæring]; veiledning; 
videoredigeringstjenester for arrangementer; 
videregående utdannelse; yrkes- og fagopplæring; 
yrkesveiledning [utdannings- og opplæringsrådgivning]; 
utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter.. 

  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]; bygge og vedlikeholde 
nettsteder; databasedesign og -utvikling; design av 
nettportaler; design av nettsider; design og oppdatering 
av hjemmesider og nettsider; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og 
utvikling av nettsider; hosting av datastyrt data, filer, 
applikasjoner og informasjon; konvertering av tekster til 
digitalformat; opprette og vedlikeholde brukertilpassede 
nettsider; opprette og vedlikeholde nettsteder for 
mobiltelefoner; opprettelse og design av nettsider for 
andre; produktutvikling; produkttesting. 

  Klasse 43   Rådgivning i forbindelse med kokeoppskrifter; 
rådgivningstjenester innen kokekunst; fremskaffelse av 
nettbasert rådgivnings- og informasjonstjenester i 
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forbindelse med matchende vin og mat; fremskaffelse 
av informasjon om egenskaper for vin. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309358 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.07.08, SE, 2019/04497 
(210) Søknadsnr.: 201914661 
(220) Inndato: 2019.10.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Outnorth AB, Box 3011, 35033 VÄXJÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, P.b. 
678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Vesker; kofferter; sportsvesker; ryggsekker; 

toalettmapper (tomme); deler og komponenter til alle 
forannevnte varer, inngående i denne klassen. 

  Klasse 22   Tau, ikke av metall; seil for skiseiling; snører; sekker 
for transport og magasinering av partigods; telt; poser 
laget av tekstil for oppbevaring av telt; emballasjeposer 
av tekstil; tauverk; tau for fjellklatring; nett; 
presenninger; teltdukpresenninger; teltposer; deler og 
komponenter til alle forannevnte varer, inngående i 
denne klassen. 

  Klasse 25   Klær; fottøy; hodeplagg; sko; sportssko; skiklær; 
skistøvler; sportsklær; badebukser; badedrakter; 
halstørkler; skjerf; sjal; skihansker; hansker; jakker; 
skijakker; overtrekksbukser; skibukser; skjorter; bukser; 
T-skjorter; sokker; svetteabsorberende sokker og 
strømper; undertøy; stillongser; luer; skiluer; vanter; 
pannebånd; deler og komponenter til alle forannevnte 
varer, inngående i denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309359 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201916070 
(220) Inndato: 2019.11.28 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Peregrine AB, Norrlandsgatan 14, 11143 
STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, 

10362 STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; business råd; 
konsulentvirksomhet og styring av forretningsforhold; 
konsulentvirksomhet i forbindelse med forretnings- og 
detaljiststrategi og merkevarestyringsstrategi, nemlig 
visuell identitet, design og interaktiv kommunikasjon; 
rådgivning innen virksomhetsmarkedsføring; 
konsulenttjenester for bedriftsmarkedsføring; 
konsultasjon om annonseringsstrategi; gjennomføre 
markedsundersøkelser og markedsundersøkelser; 
markedsføring og forretningsundersøkelser; styrings- 
og driftsstøtte for kommersielle selskaper; 
merchandising; markedsføring av selskaper; utvikling 
av markedsføringsstrategier og konsepter; utvikling av 
kampanjer; konsulenttjenester for forretningsstrategi; 
virksomhet prosjektledelse; e-handel 
forretningsadministrasjonstjenester; 
forretningsadministrasjonstjenester relatert til 

forretningsutvikling; konsulentvirksomhet for 
forretningsutvikling; forretningsrådgivningstjenester 
relatert til markedsføring; rådgivning og rådgivning; 
konsulentvirksomhet; markedsundersøkelser og 
analyse; gjennomføre forretningsvurderinger. 

  Klasse 42   Industrielle analysetjenester; industriell forskning; 
teknisk konsultasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309360 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201916095 
(220) Inndato: 2019.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hallin & Partners Verkstad Aktiebolag, Fabriksvägen 1, 
59933 ÖDESHÖG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Junkersgatan 1, 58235 LINKÖPING, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for koking, oppvarming, 
kjøling og behandling av mat og drikke.  

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenutstyr og containere (ikke av 
edelt metall eller belagt dermed); varmeisolerte 
containere; varmeisolerte containere for mat; 
varmeisolerte containere for drikke; isolasjonsskip og 
containere; kjøkkenbeholdere, ikke av edelt metall; 
kjøkkenbeholdere, ikke av edelt metall; 
mattransportutstyr med det primære formålet å 
inneholde en viss temperatur i et lukket system, 
inkludert i denne klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309361 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201916327 
(220) Inndato: 2019.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Klimato AB, Trollsjövägen 147, 23733 BJÄRRED, 
Sverige 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare; Databaser; Instrumenter for måling, 

telling, justering og kalibrering; Måleapparater og -
instrumenter; Programvare for måling; Innholdsmåler; 
Webapplikasjonsprogramvare; 
Undersøkelsesapparater for næringsmidler; 
Kalkulatorer; Elektronisk merkemåler.  

  Klasse 35   Tilveiebringelse av produktinformasjon til kundene i 
forbindelse med mat- og drikkeprodukter; 
Handelsinformasjontjenester; Kompilering og 
systematisering av informasjon inn i databaser; 
Rådgivning, forespørsler eller informasjon angående 
forretningsdrift.  

  Klasse 42   Utarbeidelse av dataprogramvare; Utvikling og 
vedlikehold av dataprogramvare; Design, vedlikehold 
og utvikling av webapplikasjonsprogramvare; 
Rådgivningstjenester i forbindelse med vitenskap; 
Datastyrte næringsmidlerundersøkelsetjenester; Online 
datalagring; Utvikling av programvare. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 
Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en delvis 
omdanning av internasjonal registrering nr. 1260685, i henhold 
til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven § 75 
første ledd. 
(111) Reg.nr.: 309362 
(151) Reg.dato.: 2016.01.12 
(300) Søknadsprioritet 2015.06.15, WO, 1260685 
(210) Søknadsnr.: 202002992 
(220) Inndato: 2015.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2025.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRIAS Holding AG, Baarerstrasse 88, 6300 ZUG, 
Sveits 

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

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

  Klasse 9   Briller og solbriller. 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner, nemlig pengepunger, 

lommebøker, vesker til kosmetiske produkter og make-
up, bankmapper, lommebøker med rom for 
identitetskort og forskjellige valutaer, vaskbare vesker, 
nøkkelpunger, esker for pakking og transport av varer, 
esker til reiseformål, hatteesker for reise, store kofferter 
og kofferter, kofferter (bærevesker), ryggsekker, 
shoppervesker, reisevesker, håndvesker, 
attachekofferter, skolesekker, skolevesker, 
sportsbager, kosmetikkofferter; huder og skinn; store 
kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og 
spaserstokker; pisk, seletøy og salmakervarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort 

med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 309363 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202004529 
(220) Inndato: 2020.04.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DOTKEEPER AB, Regementsgatan 8, SE-211 42 
MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Søkemotor optimalisering; annonse- og 

reklamevirksomhet; markedsanalyse; 
markedsføringsrådgivning. 

  Klasse 42   Dataprogrammering og dataprogramvaredesign; 
softwaretjenester [saas]; hosting av nettbaserte 
fasiliteter for å gjennomføre interaktive diskusjoner; 
design og hosting for nettportaler; hosting av 
databaser; hosting av dataprogramvare for andre; 
hosting av nettsteder for andre; utleie av 
dataprogrammer. 

  Klasse 45   Registrering av domenenavn [juridisk tjeneste]; 
leasing av domenenavn; registrering av domenenavn 
for identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk 
[juridiske tjenester]; overvåkning av immaterielle 
rettigheter; forvaltning av industrielt rettsvern og 
opphavsrettigheter for andre; rådgivning relatert til 
forvaltning av opphavsrett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309364 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201917366 
(220) Inndato: 2019.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
TINTO PESQUERA 

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

 Alejandro Fernández Tinto Pesquera, S.L., C/ Real, 2, 
47315 PESQUERA DE DUERO (VALLADOLID), 
Spania 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309365 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202004300 
(220) Inndato: 2020.03.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

H360 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HEST360 AS, Førumveien 41, 3174 REVETAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Rengjøringsmidler. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 40   Impregnering av tekstiler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309366 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202000237 
(220) Inndato: 2020.01.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BYGGTILBEHØRS GRUPPEN AS, Postboks 285 
Skøyen, 0214 OSLO, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer; bygg- og våtromsplater.  
  Klasse 35   Salg av bygningsmaterialer og bygg- og 

våtromsplater. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309367 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202003973 
(220) Inndato: 2020.03.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HOBBER NILSEN, c/o Ola Hobber Nilsen, Elmholt allé 
12, 0275 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, 

konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige 
konferanser og opplæringsgrupper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309368 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201605825 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

MT-07 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

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

  Klasse 12   Motorsykler, scootere, mopeder, trehjulsmotorsykler, 
trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og 
utstyr/tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309369 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201605826 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

MT-09 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

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

  Klasse 12   Motorsykler, scootere, mopeder, trehjulsmotorsykler, 
trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og 
utstyr/tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309370 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201605827 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

MT-10 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

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

  Klasse 12   Motorsykler, scootere, mopeder, trehjulsmotorsykler, 
trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og 
utstyr/tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309371 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201605981 
(220) Inndato: 2016.05.18 
(180) Registreringen utløper: 2026.05.18 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

MT-125 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, 
IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, Japan 

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

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

  Klasse 12   Motorsykler, scootere, mopeder, trehjulsmotorsykler, 
trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og 
utstyr/tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Reg.nr.: 309372 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201917391 
(220) Inndato: 2019.12.31 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

MUKUBU Pre-park 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MUKUBU GROUP AS, Lilleåsen 17, 1396 
BILLINGSTAD, Norge 

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

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

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

[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for 
datamaskiner; Elektriske sensorer. 

  Klasse 35   Import- og eksportagenturer; Salg [detalj- og engros], 
herunder nettsalg, av slike varer som nevnt i klasse 9. 

  Klasse 42   Analysering av datasystemer; Design av 
computersystemer; Ekstern data back-up; Installasjon 
av dataprogrammer; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Leie av webserver; Programmering 
for datamaskiner; Softwaretjenester [SaaS]; Utleie av 
dataprogrammer; Vedlikehold av dataprogrammer og 
software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 309373 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 202004554 
(220) Inndato: 2020.04.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KLL HOLDING AS, c/o Kristoffer Lindbäck-Larsen, 
Måkeveien 26, 0139 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 11   Belysning for utstillinger; belysning med optiske fibre; 

elektrisk belysning; fargefiltre for belysning; filtre for 
belysning; lysdiode [LED] -belysning; apparater og 
installasjoner for belysning; selvlysende ledninger for 
belysning; apparater og innretninger for belysning, 
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, 
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; utstyr for 
belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, 
kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære 
formål; belysningsapparater; belysningsinstallasjoner; 
fiberoptiske belysningsapparater; fiberoptiske 
belysningsinnstallasjoner; lysdioder [LED] 
belysningsapparater; scenebelysning; veggbelysning; 
filtre for scenebelysning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 309374 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(210) Søknadsnr.: 201917343 
(220) Inndato: 2019.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

BONLI 
(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 9   Nedlastbare mobilapplikasjoner for å forenkle støtte 
og deling av informasjon innenfor områdende helse og 
velvære; nedlastbare mobilapplikasjoner for å forenkle 
overvåkning av helse- og velværedata for håndtering 
av en eller flere kroniske tilstander; nedlastbare 
mobilapplikasjoner for å forenkle interaksjon mellom 
brukere og coach (trener) via video, tekst og direkte 
samhandling.  

  Klasse 41   Utdanningstjenester, nemlig å tilby coachingtjenester 
innen ernæring, helse, velvære og livsstilsendring for å 
muliggjøre styrkning av førkroniske og kroniske 
tilstander.  

  Klasse 44   Helsetjenester, nemlig tjenester som muliggjør effektiv 
håndtering av en eller flere kroniske tilstander; 
tilveiebringe informasjon innen ernæring, helse og 
velvære; tilveiebringelse av informasjon innen diabetes. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 

  
 
 

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.04.20 - nr 17/20

45 
 

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: 0792633 
(151) Int.reg.dato: 2002.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2022.10.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201912397 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENCYA 
(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: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1022837 
(151) Int.reg.dato: 2009.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201906183 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Colpac Limited, Maulden Road, MK455BW FLITWICK, 
BEDFORDSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Boxes, cartons, trays and containers, all made of 
paper, paperboard or cardboard, or any combination 
thereof; paper, paperboard or cardboard blanks for 
making up into boxes, cartons, trays and containers; 
printed matter; stationery; greeting cards; paper, 
wrapping and packaging material; bags, bibs, table 
linen, napkins, towels, tablecloths, serviettes, mats, 
coasters, all made of paper; cardboard, paperboard or 

paper boxes laminated with a plastic coating. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1170436 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201913094 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

YENRYLA 
(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: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1170438 
(151) Int.reg.dato: 2013.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.07.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201912403 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.04.20 - nr 17/20

46 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1184478 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201912404 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments. 
  Klasse 44   Medical services, namely medical information 

provided to patients and health care professionals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1186804 
(151) Int.reg.dato: 2013.11.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.11.12 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201912405 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments, excluding 
products for diagnosis and treatment of diabetes. 

  Klasse 44   Medical services, namely medical information 
provided to patients and health care professionals, 
excluding information relating to the diagnosis and 
treatment of diabetes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1191590 
(151) Int.reg.dato: 2014.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.01.06 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201913446 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

YENRYA 
(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: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1207472 
(151) Int.reg.dato: 2014.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2019.08.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201912783 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

STACARIF 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1215512 
(151) Int.reg.dato: 2014.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.02.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.06.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201810402 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barrie Knitwear Limited, 5 Queensway, CR94DL 
CROYDON, Storbritannia 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   Leather and imitation leather; skins and hides; 
handbags; pocket wallets, umbrellas, parasols, vanity 
cases (not fitted), briefcases, luggage, wallets, purses 
(not of precious metal or coated therewith), bags; 
sporrans; credit card holders; card holders; make-up 
bags and cases; cloth pouches and sleeves; key cases; 
carrying cases; parts and fittings for the aforesaid 
goods. 

  Klasse 24   Cashmere; knitted textiles; bath linen, towels, flannels; 
bed linen, blankets, covers, bedspreads, cushion 
covers, pillow cases, quilts, sheets, duvets; household 
linens; table linen, table cloths, table runners; textile 
furniture coverings, loose covers for furniture; curtains; 
knitted throws, knitted fabric; clothing fabrics being 
textile piece goods. 

  Klasse 25   Clothing; cashmere garments; cashmere knitwear; 
knitwear; footwear, headgear, shirts, belts, furs 
(clothing), gloves (clothing), cashmere gloves, scarves, 
cashmere scarves, neckties, hosiery, socks, slippers, 
beach shoes, ski boots, boots, underwear; leather 
belts. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services and department store 
retail services connected with the sale of clothing, 
cashmere, knitwear, textiles, bags, wallets, belts, 
footwear and accessories, namely head bands, hair 
ribbon, hair pins, tresses of hair, bows for the hair, 
decorative articles for the hair, hair buckles and 
costume jewellery; wholesale outlet retail services 
connected with the sale of clothing, cashmere, 
knitwear, textiles, bags, wallets, belts, footwear and 
accessories, namely head bands, hair ribbon, hair pins, 
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tresses of hair, bows for the hair, decorative articles for 
the hair, hair buckles and costume jewellery; sales 
promotion services; mail order and electronic shopping 
retail services connected with the sale of clothing, 
cashmere, knitwear, textiles, bags, wallets, belts, 
footwear and accessories, namely head bands, hair 
ribbon, hair pins, tresses of hair, bows for the hair, 
decorative articles for the hair, hair buckles and 
costume jewellery; business management and 
organisation consultation; information and advisory 
services relating to the aforesaid; advertising and 
promotion services relating to these goods; business 
management assistance; marketing; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; personnel management 
consultancy; relocation services for business; 
administrative processing of purchase orders; 
accounting; sponsorship search; import-export 
agencies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1347638 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201707032 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.01 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.26, CH, 691990 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Swiss Liquid Future AG, Naumatthalde 9, 6045 
MEGGEN, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Carbon dioxide; hydrogen; methanol; chemical 
additives to motor fuel; all the foregoing goods of Swiss 
origin. 

  Klasse 4   Hydrocarbon fuels; electrical energy; carburants; all 
the foregoing goods of Swiss origin. 

  Klasse 6   Tanks of metal; all the foregoing goods of Swiss 
origin. 

  Klasse 7   Gasoline pumps for service stations; hydroelectric 
installations for generating electricity (hydroelectric 
power plants); fuel-dispensing pumps for service 
stations; all the foregoing goods of Swiss origin. 

  Klasse 12   Fuel tanks for land vehicles; all the foregoing goods of 
Swiss origin. 

  Klasse 20   Containers, not of metal, for liquid fuel; all the 
foregoing goods of Swiss origin. 

  Klasse 35   Assistance services and services provided by 
consultants in the field of business management of 
companies in the energy sector; management of 
energy production and distribution companies. 

  Klasse 37   Operation of service stations; fueling of vehicles; 
installation, maintenance and repair of energy 
conversion apparatus and power plants. 

  Klasse 39   Storage and distribution of energy and fuel, as well as 
supply of these products; information services and 
provision of advice in relation to the distribution of 
energy; storage of energy and fuels. 

  Klasse 40   Hydroelectric energy production. 
  Klasse 42   Services provided by consultants in the field of energy 

efficiency; services provided by consultants relating to 
technological services in the field of electricity and 
energy supply. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1356066 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.30 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201912061 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of the wording "Cà della Scala" 
in special characters. 

(730) Innehaver: 
 CESCON ITALO STORIA E VINI S.R.L., Piazza dei 

Caduti, 3, Frazione Roncadelle, 31024 ORMELLE 
(TV), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines, sparkling wines, liquors, spirits, grappa, 

alcoholic beverages (except beer), alcoholic beverages 
containing fruits. 

  Klasse 43   Wine tasting services (provision of beverages); winery 
services, tavern services, lounge and bar services; 
provision of beverages; sommelier services; arranging 
of receptions and banquets; restaurant and agritourism 
services; hotels, hostels and boarding services; 
temporary accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1357508 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.11 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201912062 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET 
COSMETIQUES, 11 rue Margueritte, 75017 PARIS, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Laundry preparations; polishing preparations; 

degreasing preparations; abrasive preparations; soaps; 
perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; 
dentifrices; depilatories; make-up removing products; 
lipstick; beauty masks; shaving products; preservatives 
for leather (polishes); creams for leather. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1359870 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201710452 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.08.10 
(300) Søknadsprioritet: 2017.02.16, CH, 702289 
(540) Gjengivelse av merket: 

ELEGANCE IS AN ATTITUDE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Compagnie des Montres Longines, Francillon SA 
(Longines Watch Co., Francillon Ltd), 2610 SAINT-
IMIER, Sveits 

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

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

  Klasse 14   Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or coated therewith included in this 
class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, 
earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, 
chains, necklaces, tie pins, tie clips, tie pins with 
precious metal tips; jewelry boxes; caskets; precious 
stones, semi-precious stones in the form of gemstones; 
timepieces and chronometric instruments, namely 
watches, chronographs for use as watches, clocks, 
watch straps, alarm clocks; parts and accessories for 
timepieces and chronometric instruments, namely 
hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, 
watch bands, watch dials, clockworks, watch chains, 
watch movements, watch springs, watch glasses, 
cases for timepieces. 

  Klasse 35   Wholesale and retail sale services in stores and via 
computer networks, by catalog, by mail, by telephone, 
by radio and television and by other electronic means 
for timepieces and jewelry products; presentation of 
timepieces and jewelry products on all communication 
media for retail sale; advertising, marketing and public 
relations services; advertising services for the purchase 
and sale of timepieces and jewelry products; 
commercial business management; commercial 
administration; office functions; business organization 
and management consulting in the field of timepieces 
and jewelry products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1364719 
(151) Int.reg.dato: 2017.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201711948 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.14 
(300) Søknadsprioritet: 2016.07.25, EM, 015686884 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STI s.r.l., Via dei Caravaggi s.n.c., 24040 LEVATE, 
Italia 

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

TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Electric linear actuators; control and regulating 
apparatus and instruments namely, valves (parts of 
machines) and actuators for valves. 

  Klasse 9   Electric control valves; frequency converters; electric 
control valves; positioner sensors for use with machine 
tools and machines; limit switches; pressure switches; 
electronic positioners as parts of machines; digital 
positioners as parts of machines; electric apparatus for 

remote ignition; control apparatus and instruments; 
regulating control apparatus and computer instruments; 
data processing equipment and computers; computer 
software; motion control instruments; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. 

  Klasse 37   Construction, installation, repair and maintenance 
services all such services relating to valves, common 
metals and their alloys, ironmongery and small items of 
metal hardware, manually operated valves made of 
metal, check valves made of metal, metal valves for 
controlling the flow of gases in pipelines, metal valves 
for controlling the flow of fluids or liquids in pipelines, 
nozzles made of metal, rods made of metal, tension 
levers made of metal, fasteners made of metal, nuts 
made of metal; construction, installation, repair and 
maintenance services all such services relating to bolts 
made of metal, screws made of metal, connectors 
made of metal, studs made of metal, valves being parts 
of machines, valves being parts of machine tools, 
hydraulic valves, pneumatic valves, valve closure 
mechanisms, valves to control flow, pressure, 
temperature and liquid level, valve wells, pressure 
regulators, valve wells, pressure controllers, pressure 
reducers, nozzles, turbines, silencers, sound 
absorbers; construction, installation, repair and 
maintenance services all such services relating to 
pumps, gears other than for land vehicles, gear boxes 
other than for land vehicles, gears for machines, gear 
units for machines, transmission gears for machines, 
gearbox casings for machines, gearbox casings other 
than for land vehicles, connecting rods for machines, 
motors and engines, hydraulic process control units, 
actuators, positioners, positioners as parts of 
machines; construction, installation, repair and 
maintenance services all such services relating to 
pneumatic industrial process controllers, ignition 
apparatus for machines, propulsion mechanisms other 
than for land vehicles, ignition apparatus for internal 
combustion engines, machine tools, machine coupling 
and transmission components (except for land 
vehicles), control and regulatory apparatus for fittings, 
electronic linear actuators, frequency converters, 
electric control valves; construction, installation, repair 
and maintenance services all such services relating to 
positioner sensors for use with machine tools and 
machines, limit switches, pressure switches, pressure 
regulators, electronic positioners as parts of machines, 
digital positioners as parts of machines, electric 
apparatus for remote ignition, control apparatus and 
instruments, regulating control apparatus and computer 
instruments, data processing equipment and 
computers, computer software; construction, 
installation, repair and maintenance services all such 
services relating to flow control and regulating 
apparatus and instruments, motion control and 
instruments, plumbing fittings and electrostatic 
precipitators, water pressure reducers, pressure 
controllers and regulators, industrial ventilation 
apparatus and instruments, cooling apparatus and 
instruments, regulators for level controlling in tanks, 
valves for use in cryogenic apparatus and equipment; 
construction, installation, repair and maintenance 
services all such services relating to flare stack 
systems for use in the oil industry burner control 
apparatus and instruments, flow control and regulating 
apparatus and instruments and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1366106 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201712487 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zylinc A/S, Strandvejen 104 A, 2900 HELLERUP, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Sebastian Asbjørn Pedersen, c/o NIELSEN NØRAGER 

LLP, Frederiksberggade 16, 1459 COPENHAGEN K, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Switchboards; electric control panels; 

telecommunications switchboards; automatic switching 
apparatus [for telecommunication]; switchgear 
[electric]; change-over switches [for telecommunication 
apparatus]; switchboard indicating lamps; 
telecommunications switches; electronic agendas; 
computer application software for mobile telephones; 
software and applications for mobile devices; 
downloadable mobile applications for the management 
of information; mobile communication terminals; 
computerised personal organisers; application software 
for mobile phones. 

  Klasse 16   Personal organisers; daily planners. 
  Klasse 35   Clerical services for making appointments; statistical 

analysis and reporting; systemization of information into 
computer databases; services comprising the 
compilation of statistical data; assistance and advice 
regarding business organization; assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business 
planning; business advice relating to restaurant 
franchising; business organization and management 
consultancy including personnel management; 
business organization consultancy; advisory services 
relating to business planning; advisory services relating 
to business administration; clerical services for the 
handling of enquiries; appointment reminder services 
[office functions]; appointment scheduling services 
[office functions]; maintaining a registry of information; 
business management planning; business meeting 
planning; providing assistance in the field of business 
management and planning; staff utilisation planning; 
business secretarial services; initiating telephone calls 
for others. 

  Klasse 38   Data communication by electronic means; data 
transmission services over telecommunications 
networks; digital transmission of data; digital 
communications services; telecommunications routing 
and junction services; operating of electronic 
communications networks; electronic network 
communications; electronic transmission of instant 
messages and data; information services relating to 
telecommunications; interactive telecommunications 
services; communications services for the exchange of 
data in electronic form; consulting services in the field 
of electronic communications; information, consultancy 
and advisory services relating to telecommunications; 
consultancy in the field of telecommunications; delivery 
of messages by telecommunication networks; 
information and advisory services relating to 
telecommunication services; advisory and consultancy 
services relating to wireless communications and 
wireless communications equipment; 
telecommunications services provided via fiber optic, 
wireless and cable networks; interactive communication 
services; electronic transmission of information 
(services for the -); wireless transfer of data via digital 
mobile telephony. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1381252 
(151) Int.reg.dato: 2017.10.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201716978 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.21 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.02, FR, 4365900 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Essilor International, 147 rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 

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

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

  Klasse 1   Organic or mineral materials in the form of treatment 
coatings, coatings, top coats, all for spectacle lenses 
and ophthalmic lenses, made of polymer and/or 
minerals and/or metallic compounds and/or other 
materials, having one and/or more of the following 
properties, namely scratch-resistant, impact-resistant, 
anti-reflective, optical, anti-UV, smudge-repellent, dust-
repellent, rain-repellent, hydrophobic, oleophobic, light 
filtering. 

  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. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1382453 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.15 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201912409 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated soaps, perfumery, cosmetics; non-

medicated preparations for the cleansing, care and 
embellishment of the hair; deodorants and 
antiperspirants for personal use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1417006 
(151) Int.reg.dato: 2018.02.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.02.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201810513 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.09 
(300) Søknadsprioritet: 2017.09.12, DK, VA 2017 

02005 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eltronic A/S, Kilde Alle 4, 8722 HEDENSTED, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 

transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity; contacts, power supplies, electronic circuits, 
power cables, sensor cables, thermostats, sensors, 
detectors, transmitter receivers, transducers, timers, 
displays, control panels for control of electronic 
systems and for control of programmable electronic 
controllers; parts and fittings for programmable 
electronic controllers, namely contacts, power supplies, 
electronic circuits, power cables, sensor cables, 
thermostats, sensors, detectors, transmitter receivers, 
transducers, timers, displays, control panels; 
communications apparatus. 

  Klasse 35   Collection of data for others; compilation and 
systemization of information, including production data, 
in databases. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of computer 
hardware, cloud servers, apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity, programmable logic 
controllers [PLC] and programmable electronic 
controllers, programmable electronic controllers for 
control of programmable logic controllers and electronic 
controllers, contacts, power supplies, electronic circuits, 
power cables, sensor cables, thermostats, sensors, 
detectors, transmitter receivers, transducers, timers, 
displays, control panels and user interfaces (software) 
for control of electronic systems and for control of 
programmable electronic controllers, parts and fittings 
for programmable electronic controllers, namely 
contacts, power supplies, electronic circuits, power 
cables, sensor cables, thermostats, sensors, detectors, 
transmitter receivers, transducers, timers, displays, 
control panels and user interfaces (software) and 
communications apparatus. 

  Klasse 38   Provision and rental of telecommunications facilities 
and equipment; providing access to databases; 
providing data from production equipment via 
communications networks, including data from sensors, 
programmable logic controllers [PLC] and 
programmable electronic controllers. 

  Klasse 42   Rental of operating software for accessing and using 
a cloud computing network; providing or rental of 
electronic memory space on the Internet; rental of 
memory space on servers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1432728 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201814858 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.03.19, CH, 721051 
(540) Gjengivelse av merket: 

3D Cosmic 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
REINACH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Sulfur, chemical products for surface functionalization; 

chemical products used for 3D printing. 
  Klasse 2   Dyes used for 3D printing; dyes, particularly sulfur 

dyes, disperse dyes, acid dyes, metal complex dyes, 
direct dyes, reactive dyes, cationic dyes; pigments. 

  Klasse 40   Provision of information in the form of tailor-made 
recipes for coloring or surface treatment of 3D printed 
objects; provision of information and services provided 
by consultants concerning the choice of appropriate 
equipment and machinery for coloring and/or surface 
treatment of 3D printed objects. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1432992 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201814904 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(300) Søknadsprioritet: 2018.04.19, CZ, 547435 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mountfield a.s., Mirosovická 697, 25164 MNICHOVICE, 
Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for industrial and scientific 

purposes, synthetic resins in raw state, plastics in raw 
condition (in powder, pastes, in liquid state), chemical 
products for cleaning, treatment and disinfection of 
water, filtering stones (filtering materials). 

  Klasse 6   Buildings of metal for pool roofing, swimming pools 
[structures] of metal, steps of metal. 

  Klasse 11   Water distributing machinery, filtrating machinery for 
water distributions, bath, counter-currents built-in and 
hanging, showers, heat pumps, heating installations 
[water]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1433095 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201814919 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209 
AUERBACH / OT REBESGRÜN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and veterinary preparations; dietetic 

food and substances adapted for medical and 
veterinary use; nutritional supplements for humans. 

  Klasse 32   Mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit 
juices; syrups and other preparations for making 
beverages. 

  Klasse 35   Retail services and mail order retail services for 
pharmaceutical and veterinary preparations, dietetic 
food and substances adapted for medical and 
veterinary use, nutritional supplements for humans, 
mineral and aerated, fruit drinks and fruit juices, syrups 
and other preparations for making beverages, 
especially with nutritional supplements, sports nutrition. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433825 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201815189 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2017.10.12, GB, 

UK00003263016 
(540) Gjengivelse av merket: 

KISS THE HIPPO COFFEE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kiss The Hippo Coffee Limited, 50 George Street, 
TW91HJ RICHMOND, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; combs 

and sponges; brushes [except paintbrushes]; brush-
making materials; articles for cleaning purposes; 
unworked or semi-worked glass, except building glass; 
glassware, porcelain and earthenware; cups and mugs; 
coffee grinders; coffee pots; coffee stirrers; coffee cups 
and mugs; drinking glasses; coffee services 
[tableware]; percolators (coffee -), non-electric; coffee 
services of china; coffee services of ceramic; coffee 
brewers (non-electric -); coffee pots [non-electric]; 
coffee grinders; non-electrical coffee grinders; coffee 
filters, non-electric; refillable coffee capsules; coffee 
frothers; milk frothers; non-electric kettles; decanters; 
coffee filters, non-electric; tea filters; stirrers; coffee 
stirrers; beverage stirrers; flasks. 

  Klasse 30   Coffee and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; bread, 
pastries and confectionery; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice; coffee mixtures; 
coffee flavourings; coffee oils; coffee based fillings; ice 
beverages with a coffee base; flavourings for 
beverages; cocoa beverages; chocolate beverages; ice 
cream drinks; ice cream; sauces for ice cream; syrups 
and treacles; flavouring syrups; chocolate syrups; 
topping syrups; chocolate based products; 
confectionery, cakes, sponges, muffins, scones, 
cookies, pies and biscuits, bakery goods; preparations 
for making bakery products; sandwiches. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail services and retail 
mail order services all connected with the sale of 
foodstuffs, drinks and beverages, tobacco and 
smoker's articles, tableware, kitchenware, cooking 
equipment; administration of loyalty and incentive 
schemes; loyalty card services. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangements; transport, packaging, storage and 
delivery of food and drink; transport and delivery of 
food and drink ordered from an Internet website or by 
means of telecommunications. 

  Klasse 40   Treatment of materials; custom manufacture of coffee 
for others; coffee processing services; coffee roasting; 
coffee blending; coffee grinding; advisory, consultancy 
and information services for all the aforesaid services. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; coffee shops; café services; bar 
services; cocktail bars; mobile coffee shop services; 
bistro services; canteen services; catering services; 
consultancy services relating to food and drink; drink 
dispensing machines (rental of); fast food restaurant 
services; food preparation services; takeaway services; 
hospitality services [food and drink]; restaurant 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433892 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201815204 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 United Make up sp. z o.o. sp.k., GEN. LUCJANA 
ZELIGOWSKIEGO 3/5, PL-90-752 LÓDZ, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising services relating to perfumery; retail 

services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; wholesale services in relation to 
clothing; retail store services in the field of clothing; 
mail order retail services for clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1434222 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201815248 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sakata Vegetables Europe SAS, Domaine de Sablas, 
Rue Jean Moulin, F-30620 UCHAUD, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Prepared fruits; dried, chilled, frozen, cooked fruit 

products. 
  Klasse 31   Fresh fruit; sliced and/or washed fresh fruit; natural 

flowers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1434379 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201815265 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.02.02, GB, 

UK00003287339 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Katie Leamon Ltd, The Cabin, Housham Hall Farm, 
Matching, CM170PB HARLOW, ESSEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Stationery; drawing and writing instruments; paper 

sheets for wrapping and packaging; greetings cards, 
announcement cards, postcards and paper gift cards; 
note books; decalcomania and stickers (stationary); 
pictures and drawings; artists materials; pen and pencil 
cases; erasers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.13 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1434960 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815538 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rubens Gardelli, Via A. Spinelli, 8, I-47122 FORLÌ 
(FO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee; freeze-dried coffee; artificial coffee; flavoured 

coffee; ground coffee; decaffeinated coffee; instant 
coffee; iced coffee; unroasted coffee; coffee 
concentrates; malt coffee; mixtures of coffee; coffee 
extracts; coffee in whole-bean form; coffee in brewed 
form; chocolate coffee; coffee essences; coffee pods; 
coffee bags; coffee capsules; coffee flavourings; coffee 
beverages with milk; mixtures of malt coffee with 
coffee; prepared coffee and coffee-based beverages; 
roasted coffee beans; ground coffee beans; prepared 
coffee beverages; mixtures of malt coffee extracts with 
coffee; coffee extracts for use as substitutes for coffee; 
mixtures of coffee essences and coffee extracts; coffee 
substitutes [artificial coffee or vegetable preparations 
for use as coffee]; malt coffee extracts; coffee based 
fillings; coffee oils; mixtures of coffee and malt; sugar-
coated coffee beans; mixtures of coffee and chicory; 
coffee-based beverages; vegetal preparations for use 
as coffee substitutes; vegetable based coffee 
substitutes; ice beverages with a coffee base; coffee-
based beverage containing milk; chicory based coffee 
substitute; mixtures of malt coffee with cocoa; 
preparations for making beverages [coffee based]; 
chocolate bark containing ground coffee beans; coffee 
and substitutes therefor; beverages based on coffee 
substitutes; coffee-based beverages containing ice 
cream (affogato); coffee [roasted, powdered, 
granulated, or in drinks]; filters in the form of paper 
bags filled with coffee; extracts of coffee for use as 
flavours in foodstuffs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1435207 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201815584 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.22 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.27, GB, 

UK00003273387 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Albagaia Ltd., 5th Floor, 125 Princes Street, EH24AD 
EDINBURGH, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific apparatus for the surveying, testing and 

monitoring of fluid samples; scientific apparatus for 
surveying, testing and monitoring fluid samples for 
contaminants; scientific apparatus for surveying, testing 
and monitoring fluid samples for microbial 
contamination; scientific apparatus for surveying, 
testing and monitoring water samples; scientific 
apparatus for surveying, testing and monitoring water 
samples for contaminants; scientific apparatus for 
surveying, testing and monitoring water samples for 
microbial contamination; surface plasmon resonance 
sensors; portable test apparatus; diagnostic apparatus 
for testing water; sensors and detectors; measuring, 
detecting and monitoring instruments, indicators and 
controllers; water temperature sensors; water 
temperature gauges; water flow sensors and gauges; 
pressure sensors and meters; bio-sensors; parts and 
fittings relating to all of the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1438471 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.01 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201912410 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PASTIFICIO RANA S.P.A., Via Pacinotti, 25, San 
Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Potato-based dumplings. 
  Klasse 30   Wholemeal pasta; fresh pasta; puff pastry; deep 

frozen pasta; pasta containing stuffings; pasta-based 
prepared meals; rice-based prepared meals; pasta 

sauce; ready-made dishes containing pasta; macaroni 
with cheese; dried and fresh pastas, noodles and 
dumplings; frozen meals consisting primarily of pasta; 
gnocchi; fish dumplings; flour-based gnocchi; tortellini; 
dumplings; ravioli; flour-based dumplings; meat 
gravies; pasta sauce; mixes for preparing sauces; 
baked goods; ready-made sauces; dressings for salad; 
tomato sauce; lasagne; frozen dough; frozen pastries; 
pasta containing stuffings; frozen pastry stuffed with 
meat and vegetables; pastries consisting of vegetables 
and fish. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.10 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1441254 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.24 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201912411 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the literal element FENTY with 
the characters displayed in capital letters, and the "N" 
displayed in reverse, with the diagonal line of the letter 
extending from the bottom of the left vertical line to the 
top of the right vertical line. 

(730) Innehaver: 
 RORAJ TRADE LLC, 400 South Hope Street, Suite 

800, CA90071 LOS ANGELES, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; 
accessories for mobile phones, tablet computers, 
personal digital assistants, and portable media players, 
namely, covers, ear buds, neck straps and neck cords 
to restrain items from movement on wearers, and 
protective cases. 

  Klasse 14   Charms for jewelry and key rings, clocks, jewelry, 
jewelry boxes and cases, key chains, watches, watch 
boxes and cases. 

  Klasse 18   Backpacks, clutches, cosmetic cases and bags sold 
empty, handbags, luggage, purses, totes bags, wallets, 
key cases, umbrellas. 

  Klasse 25   Clothing, namely, tops, shirts, tee-shirts, coats, 
parkas, jackets, bottoms, pants, shorts, skirts, overalls, 
suits, dresses, undergarments, hosiery, socks, 
sleepwear, headwear, scarves, shawls, gloves, belts 
for clothing, footwear, and swimwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1463775 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201906019 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.12, EM, 017916690 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Doro AB, Jörgen Kocksgatan 1B, 21120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Communications equipment; mobile telephones; 

smartphones; computers; alarms and warning 
equipment; smoke detectors; software; computer 
software for mobile phones; remote controls; 
audio/visual and photographic devices. 

  Klasse 37   Computer hardware and telecommunication 
apparatus installation, maintenance and repair; 
installation of alarms; installation of cellular 
communications systems; alarm, lock and safe 
installation, maintenance and repair. 

  Klasse 45   Alarm monitoring services; surveillance services; 
rental of alarms; investigation and surveillance services 
relating to the physical safety of persons and security of 
tangible property; police and civil protection services; 
monitoring fire alarms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1463782 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201906021 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.12, EM, 017916689 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Doro AB, Jörgen Kocksgatan 1B, 21120 MALMÖ, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Communications equipment; mobile telephones; 

smartphones; computers; alarms and warning 
equipment; smoke detectors; software; computer 
software for mobile phones; remote controls; 
audio/visual and photographic devices. 

  Klasse 37   Computer hardware and telecommunication 
apparatus installation, maintenance and repair; 
installation of alarms; installation of cellular 
communications systems; alarm, lock and safe 
installation, maintenance and repair. 

  Klasse 45   Alarm monitoring services; surveillance services; 
rental of alarms; investigation and surveillance services 
relating to the physical safety of persons and security of 
tangible property; police and civil protection services; 
monitoring fire alarms. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1463842 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201906029 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.19, BX, 1381903 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, 
Rue de Trèves, 2632 FINDEL, Luxembourg 

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

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

  Klasse 30   Pastry and confectionery; flour and preparations made 
from cereals; biscuits; cereal-based snacks; ready-to-
eat cereals; puffed rice; rice-based snacks; cocoa; 
chocolate and chocolate-based products; edible ices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1471035 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201907736 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.05, JP, 2018-125732 
(540) Gjengivelse av merket: 

Advanced KM CDR Process 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd., 3-1, 
Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 220-8401 
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   CO2 recovery apparatus from flue gases of 
combustion apparatus for gas turbines. 

  Klasse 11   CO2 recovery apparatus from flue gases of 
combustion apparatus for boilers and industrial 
furnaces; industrial boilers for industrial plants and flues 
being parts thereof. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1472646 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201910276 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Carbon Theory Limited, 13a Wallace Road, N12PG 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 

non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.04.20 - nr 17/20

55 
 

bleaching preparations and other substances for 
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; adhesives for 
cosmetic purposes; eau de parfum; eau de toilette; 
cologne; fragrances and fragrance products for 
personal use; massage oils; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic lotions for reducing the appearance 
of age spots and freckles; skin balms; skin care 
cosmetics; skin care preparations; astringents for 
cosmetic purposes; preparations for the bath and 
shower; shower gel; bath gels and bubble bath; 
scented body lotions, creams and butters; scented 
moisturising skin cream; moisturisers; body lotions, 
creams and butters; baby lotion; baby oil; creams and 
gels for treatment of stretch marks; moisturising 
creams; skin soap; scented skin soap; body oil; 
cleansing lotions; cleansing gels; face, lip and cheek 
make-up; face powder; face glitter; glitter for cosmetic 
purposes; lipstick, lip gloss, non-medicated lip balm, lip 
pencils; perfumed shimmer sticks; epilatory strips; eye 
shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, 
eyeliners, eye creams, eye gels, eye gloss, eye balms; 
eyebrow colours; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; 
false eyebrows; false eyelashes; highlighter; cosmetic 
masks; skin masks; cleansers; skin cleansers; skin 
toners; skin clarifiers; exfoliators; exfoliants; foundation 
make-up; blusher; make-up for compacts; make-up 
remover; cosmetics in the form of milks; cosmetics in 
the form of lotions; body creams; fragrance sachets; 
room fragrances; beauty care preparations; beauty 
care products; beauty creams; beauty tonics for 
application to the body; beauty tonics for application to 
the face; facial packs; face packs [cosmetic]; make-up 
kits; make-up preparations; non-medicated beauty 
preparations; non-medicated toilet preparations; non-
medicated skin care beauty products; tea tree oil; skin 
care products for personal use, namely, face, eye and 
lip moisturisers; face and skin creams; night creams; 
lotions and serums; anti-aging treatments; anti-ageing 
creams; foundation for the face; hair care products, 
shampoo, hair conditioners, hair mouse, hair moulding 
creams, hair gel and hair spray; dry shampoos; all in 
one bath and hair cleansers; mouthwash; nail care 
preparations, nail polish, nail strengtheners and nail 
polish remover; false nails; shaving cream, shaving gel, 
shaving kits consisting of shaving and after-shave 
preparations, after-shave preparations, after-shave 
lotion; shoe polish; depilatory preparations; personal 
deodorant; antiperspirants; nail care preparations; nail 
varnish and remover thereof; sun tanning preparations; 
sunscreen; sun protection oils, lotions, creams and 
gels; after-sun oils, lotions, creams and gels; after-sun 
moisturizers; cosmetic preparations for skin tanning; 
artificial tanning preparations; self-tanning preparations; 
tanning lotions, tanning gels, tanning oils; serums for 
cosmetic purposes; oils for cosmetic purposes; talcum 
powder; terpenes [essential oils]; tissues impregnated 
with cosmetic lotions; toilet water; toiletries; transfers 
(decorative -) for cosmetic purpose; varnish-removing 
preparations; washing preparations; preparations for 
the hair and for the care of the skin (non-medicated); 
toiletries for babies and infants (non-medicated); tooth 
paste and tooth gel; tooth whitening creams, gels and 
pastes; tooth bleaching preparations; petroleum jelly 
(for cosmetic purposes); pre-impregnated wipes and 
towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions; 
pre-impregnated wipes and towels for hygienic 
purposes (personal use); cotton sticks; cotton wool; 
baby wipes; cosmetic dyes; skin scrub, body scrub, 
face scrub, hand scrub; non-medicated scrubs for face 
and body; parts and fittings relating to the aforesaid. 

  Klasse 16   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; gift cards; printed gift vouchers, not 

encoded; scented paper drawer liners; disposable 
napkins; facial tissue; printed publications; events 
programmes; paper hangtags; printed training 
materials; score-cards; stickers; personal organisers; 
blister packs; bubble packs for packaging; plastic 
pouches for packaging; bottle wrappers of paper; non-
magnetically encoded gift cards; envelopes; packaging 
envelopes made of paper; packaging boxes of 
cardboard; packaging containers of card; packaging 
materials made of cardboard; promotional publications; 
printed promotional material; printed publications; 
magazines; parts and fittings relating to the aforesaid. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; organisation, operation 
and supervision of loyalty schemes and incentive 
schemes; organisation, operation and supervision of 
sales incentive schemes; on-line administration and 
supervision of a discount, special offer and gift voucher 
schemes; organisation, operation and supervision of 
loyalty and incentive schemes via the Internet and 
mobile devices; loyalty card services; advertising, 
marketing and promotional services; dissemination of 
advertising and promotional materials; direct mail 
advertising services; on-line advertising on a computer 
network; market research and marketing services; 
computerised file management; compilation, analysis 
and retrieval of information and data; compilation and 
systemisation of information into computer databases; 
management of a retail store and or supermarket; 
rental of advertising space; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; public 
relations; commercial information and advice for 
consumers; sales promotion for others; shop window 
dressing; distribution of samples; arranging newspaper 
subscriptions for others; accounting; payroll 
preparation; retail and online retail connected with the 
sale of non-medicated cosmetics and toiletry 
preparations, non-medicated dentifrices, perfumery, 
essential oils, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
adhesives for cosmetic purposes, eau de parfum, eau 
de toilette, cologne, fragrances and fragrance products 
for personal use, massage oils, cosmetic preparations 
for skin care, cosmetic lotions for reducing the 
appearance of age spots and freckles, skin balms, skin 
care cosmetics, skin care preparations, astringents for 
cosmetic purposes, preparations for the bath and 
shower, shower gel, bath gels and bubble bath, 
scented body lotions, creams and butters, scented 
moisturising skin cream, moisturisers, body lotions, 
creams and butters, baby lotion, baby oil, creams and 
gels for treatment of stretch marks, moisturising 
creams, skin soap, scented skin soap, body oil, 
cleansing lotions, cleansing gels, face, lip and cheek 
make-up, face powder, face glitter, glitter for cosmetic 
purposes, lipstick, lip gloss, non-medicated lip balm, lip 
pencils, perfumed shimmer sticks, epilatory strips, eye 
shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, 
eyeliner brushes, eye creams, eye gels, eye gloss, eye 
balms, eyebrow colours, eyebrow cosmetics, eyebrow 
pencils, false eyebrows, false eyelashes, highlighter, 
masks, skin masks, cleansers, skin cleansers, toners, 
clarifiers, exfoliators, exfoliants, foundation make-up, 
blusher, compacts, make-up remover, cosmetics in the 
form of milks, cosmetics in the form of lotions, body 
creams, fragrance sachets, room fragrances, beauty 
care preparations, beauty care products, beauty 
creams, beauty tonics for application to the body, 
beauty tonics for application to the face, facial packs, 
face packs [cosmetic], make-up kits, make-up 
preparations, non-medicated beauty preparations, non-
medicated toilet preparations, non-medicated skin care 
beauty products, tea tree oil, skin care products for 
personal use, namely, face, eye and lip moisturisers, 
face and skin creams, night creams, lotions and 
serums, anti-aging treatments, anti-ageing creams, 
foundation for the face, hair care products, shampoo, 
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hair conditioners, hair mouse, hair moulding creams, 
hair gel and hair spray, dry shampoos, all in one bath 
and hair cleansers, mouthwash, nail care preparations, 
nail polish, nail strengtheners and nail polish remover, 
false nails, shaving cream, shaving gel, shaving kits, 
after-shave preparations, after-shave lotion, shoe 
polish, depilatory preparations, personal deodorant, 
antiperspirants, nail care preparations, nail varnish and 
remover thereof, sun tanning preparations, sunscreen, 
sun protection oils, lotions, creams and gels, after-sun 
oils, lotions, creams and gels, after-sun moisturizers, 
cosmetic preparations for skin tanning, artificial tanning 
preparations, self-tanning preparations, tanning lotions, 
tanning gels, tanning oils, serums for cosmetic 
purposes, oils for cosmetic purposes, talcum powder, 
terpenes [essential oils], tissues impregnated with 
cosmetic lotions, toilet water, toiletries, transfers 
(decorative -) for cosmetic purpose, varnish-removing 
preparations, washing preparations, preparations for 
the hair and for the care of the skin (non-medicated), 
toiletries for babies and infants (non-medicated), tooth 
paste and tooth gel, tooth whitening creams, gels and 
pastes, tooth bleaching preparations, petroleum jelly 
(for cosmetic purposes), pre-impregnated wipes and 
towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions, 
pre-impregnated wipes and towels for hygienic 
purposes (personal use), cotton sticks, cotton wool, 
medicated soaps, medicated shampoo, medicated hair 
conditioner, baby wipes, cosmetic dyes, skin scrub, 
body scrub, face scrub, hand scrub, non-medicated 
scrubs for face and body; retail and online retail 
connected with the sale of candles and wicks for 
lighting, aromatherapy fragrance candles, candles, 
musk scented candles, perfumed candles, special 
occasion candles, tealight candles, beeswax for use in 
the manufacture of cosmetics; retail and online retail 
connected with the sale of preparations for the 
treatment of acne, antibacterial acne preparations, 
acne cleansers [pharmaceutical preparations], 
medicated skin creams, clay for treating skin 
conditions, elixirs for calming the skin, medicated 
preparations for skin treatment, medicated cosmetics, 
medicated cosmetic soap, medicated cosmetic make-
up, medicated beauty soap; retail and online retail 
connected with the sale of hand tools and implements 
[hand-operated], cutlery, razors, manicure sets, hand 
operated tools for hairdressing and cases for the same, 
hair clippers for personal use (electronic and non-
electric), non electric hair curling implements, scissors, 
hair removal tweezers, hair removing devices, hair 
cutting apparatus and instruments, electronic hair care 
products (hand implements), hand tools and 
implements for hair, hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair, hairdressing appliances for 
personal use, braiders, electric apparatus for hair 
cutting and trimming, hair styling apparatus, nail 
clippers, nail files, emery files, eyelash curlers, 
fingernail polishers, nail scissors, cuticle nippers, 
pedicure sets, cases for manicure instruments, beard 
trimmers, depilation appliances, nasal hair trimmers; 
retail and online retail connected with the sale of 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, gift cards, gift vouchers, scented paper 
drawer liners, disposable napkins, facial tissue, 
publications, events programmes, paper hangtags, 
printed training materials, score-cards, stickers, 
organisers, blister packs, bubble packs for packaging, 
plastic pouches for packaging, bottle wrappers of 
paper, non-magnetically encoded gift cards, envelopes, 
packaging envelopes made of paper, packaging boxes 
of cardboard, packaging containers of card, packaging 
materials made of cardboard, promotional publications, 
printed promotional material, printed publications, 

magazines; retail and online retail connected with the 
sale of furniture, mirrors, picture frames, scented 
pillows, make-up mirrors for purses, make-up mirrors 
for the home, personal compact mirrors, scented coat 
hangers; retail and online retail connected with the sale 
of exfoliating brushes, exfoliating mitts, exfoliating 
pads, exfoliating slippers, foot exfoliating pads, hand 
soap holders, hand soap dispensers, 
microdermabrasion sponges for cosmetic use, non-
electric make-up removing appliances, shampoo 
dispensers, shampoo holders, shaving brush holders, 
shaving brush stands, shaving brushes, shaving 
dishes, shower gel dispensers, shower gel holders, 
skin (abrasive sponges for scrubbing the -), skin care 
cream dispensers, skin cleansing brushes, soap boxes, 
sponges, cosmetic spatulas; retail and online retail 
connected with the sale of bath linen, bath sheets, bath 
sheets (towels), beach towels, face towels, face cloths 
of towelling, flannel, flannel [fabric], hand towels, 
textiles made of cotton, textiles made of flannel, shower 
curtains; the bringing together, for the benefit of others, 
of all of the aforesaid goods namely of non-medicated 
cosmetics and toiletry preparations, non-medicated 
dentifrices, perfumery, essential oils, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, adhesives for 
cosmetic purposes, eau de parfum, eau de toilette, 
cologne, fragrances and fragrance products for 
personal use, massage oils, cosmetic preparations for 
skin care, cosmetic lotions for reducing the appearance 
of age spots and freckles, skin balms, skin care 
cosmetics, skin care preparations, astringents for 
cosmetic purposes, preparations for the bath and 
shower, shower gel, bath gels and bubble bath, 
scented body lotions, creams and butters, scented 
moisturising skin cream, moisturisers, body lotions, 
creams and butters, baby lotion, baby oil, creams and 
gels for treatment of stretch marks, moisturising 
creams, skin soap, scented skin soap, body oil, 
cleansing lotions, cleansing gels, face, lip and cheek 
make-up, face powder, face glitter, glitter for cosmetic 
purposes, lipstick, lip gloss, non-medicated lip balm, lip 
pencils, perfumed shimmer sticks, epilatory strips, eye 
shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, 
eyeliner brushes, eye creams, eye gels, eye gloss, eye 
balms, eyebrow colours, eyebrow cosmetics, eyebrow 
pencils, false eyebrows, false eyelashes, highlighter, 
masks, skin masks, cleansers, skin cleansers, toners, 
clarifiers, exfoliators, exfoliants, foundation make-up, 
blusher, compacts, make-up remover, cosmetics in the 
form of milks, cosmetics in the form of lotions, body 
creams, fragrance sachets, room fragrances, beauty 
care preparations, beauty care products, beauty 
creams, beauty tonics for application to the body, 
beauty tonics for application to the face, facial packs, 
face packs [cosmetic], make-up kits, make-up 
preparations, non-medicated beauty preparations, non-
medicated toilet preparations, non-medicated skin care 
beauty products, tea tree oil, skin care products for 
personal use, namely, face, eye and lip moisturisers, 
face and skin creams, night creams, lotions and 
serums, anti-aging treatments, anti-ageing creams, 
foundation for the face, hair care products, shampoo, 
hair conditioners, hair mouse, hair moulding creams, 
hair gel and hair spray, dry shampoos, all in one bath 
and hair cleansers, mouthwash, nail care preparations, 
nail polish, nail strengtheners and nail polish remover, 
false nails, shaving cream, shaving gel, shaving kits, 
after-shave preparations, after-shave lotion, shoe 
polish, depilatory preparations, personal deodorant, 
antiperspirants, nail care preparations, nail varnish and 
remover thereof, sun tanning preparations, sunscreen, 
sun protection oils, lotions, creams and gels, after-sun 
oils, lotions, creams and gels, after-sun moisturizers, 
cosmetic preparations for skin tanning, artificial tanning 
preparations, self-tanning preparations, tanning lotions, 
tanning gels, tanning oils, serums for cosmetic 
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purposes, oils for cosmetic purposes, talcum powder, 
terpenes [essential oils], tissues impregnated with 
cosmetic lotions, toilet water, toiletries, transfers 
(decorative -) for cosmetic purpose, varnish-removing 
preparations, washing preparations, preparations for 
the hair and for the care of the skin (non-medicated), 
toiletries for babies and infants (non-medicated), tooth 
paste and tooth gel, tooth whitening creams, gels and 
pastes, tooth bleaching preparations, petroleum jelly 
(for cosmetic purposes), pre-impregnated wipes and 
towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions, 
pre-impregnated wipes and towels for hygienic 
purposes (personal use), cotton sticks, cotton wool, 
medicated soaps, medicated shampoo, medicated hair 
conditioner, baby wipes, cosmetic dyes, skin scrub, 
body scrub, face scrub, hand scrub, non-medicated 
scrubs for face and body; retail and online retail 
connected with the sale of candles and wicks for 
lighting, aromatherapy fragrance candles, candles, 
musk scented candles, perfumed candles, special 
occasion candles, tealight candles, beeswax for use in 
the manufacture of cosmetics; retail and online retail 
connected with the sale of preparations for the 
treatment of acne, antibacterial acne preparations, 
acne cleansers [pharmaceutical preparations], 
medicated skin creams, clay for treating skin 
conditions, elixirs for calming the skin, medicated 
preparations for skin treatment, medicated cosmetics, 
medicated cosmetic soap, medicated cosmetic make-
up, medicated beauty soap; retail and online retail 
connected with the sale of hand tools and implements 
[hand-operated], cutlery, razors, manicure sets, hand 
operated tools for hairdressing and cases for the same, 
hair clippers for personal use (electronic and non-
electric), non electric hair curling implements, scissors, 
hair removal tweezers, hair removing devices, hair 
cutting apparatus and instruments, electronic hair care 
products (hand implements), hand tools and 
implements for hair, hand tools and implements for 
curling, cutting, crimping, straightening, styling, 
trimming or waving hair, hairdressing appliances for 
personal use, braiders, electric apparatus for hair 
cutting and trimming, hair styling apparatus, nail 
clippers, nail files, emery files, eyelash curlers, 
fingernail polishers, nail scissors, cuticle nippers, 
pedicure sets, cases for manicure instruments, beard 
trimmers, depilation appliances, nasal hair trimmers; 
retail and online retail connected with the sale of 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, gift cards, gift vouchers, scented paper 
drawer liners, disposable napkins, facial tissue, 
publications, events programmes, paper hangtags, 
printed training materials, score-cards, stickers, 
organisers, blister packs, bubble packs for packaging, 
plastic pouches for packaging, bottle wrappers of 
paper, non-magnetically encoded gift cards, envelopes, 
packaging envelopes made of paper, packaging boxes 
of cardboard, packaging containers of card, packaging 
materials made of cardboard, promotional publications, 
printed promotional material, printed publications, 
magazines, furniture, mirrors, picture frames, scented 
pillows, make-up mirrors for purses, make-up mirrors 
for the home, personal compact mirrors, scented coat 
hangers, exfoliating brushes, exfoliating mitts, 
exfoliating pads, exfoliating slippers, foot exfoliating 
pads, hand soap holders, hand soap dispensers, 
microdermabrasion sponges for cosmetic use, non-
electric make-up removing appliances, shampoo 
dispensers, shampoo holders, shaving brush holders, 
shaving brush stands, shaving brushes, shaving 
dishes, shower gel dispensers, shower gel holders, 
skin (abrasive sponges for scrubbing the -), skin care 
cream dispensers, skin cleansing brushes, soap boxes, 
sponges, cosmetic spatulas; retail and online retail 

connected with the sale of bath linen, bath sheets, bath 
sheets (towels), beach towels, face towels, face cloths 
of towelling, flannel, flannel [fabric], hand towels, 
textiles made of cotton, textiles made of flannel, shower 
curtains, enabling customers to conveniently view and 
purchase all of the aforesaid goods from an Internet 
website or from a catalogue by mail order, or by means 
of telecommunications; advertising and marketing 
services provided via social media; advertising and 
marketing services via Graphics Interchange Format 
(GIF) images; advertising and marketing services, 
namely, promoting and marketing goods and services 
relating to cultural events, shopping, travel via print and 
electronic media; development of marketing strategies, 
concepts and tactics, namely, audience development, 
brand awareness, brand influence, online community 
building and digital word of mouth communications; 
provision of information to customers and advice or 
assistance in the selection of goods brought together 
as above; information, advisory and consultancy 
services relating to the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1472762 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201908280 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.18, JP, 2018-154905 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also trading 

as Kirin Holdings Company, Limited), 10-2, Nakano 4-
Chome, Nakano-Ku, 164-0001 TOKYO, Japan 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; cells 
for medical purposes; bacteriological culture mediums 
for medical and veterinary purposes; cell culture 
mediums for medical and veterinary purposes; reagent 
paper for medical purposes; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; absorbent cotton; 
adhesive plasters; bandages for dressings; lacteal flour 
for babies; dietary supplements; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted 
for medical purposes; beverages for babies adapted for 
medical purposes; food for babies; dietary supplements 
for animals. 

  Klasse 44   Providing medical information; medical examinations; 
preparation and dispensing of medication; dietary and 
nutritional guidance; veterinary services; rental of 
medical apparatus; rental of medical instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1474472 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201908818 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.12, IT, 

302019000017525 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALENTINO UOMO BORN IN 
ROMA 

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

 VALENTINO S.P.A., Via Turati, 16/18, 20121 MILANO, 
Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics, including night and day creams; 
preparations for cleaning and care of the face and 
body; bubble bath; shaving foam; aftershave; make-up 
foundations; nail polish; body deodorants for men and 
women; hand and body soap; shampoos and hair 
rinses; hair spray; dentifrices; fragrances, namely 
perfume, eau de Cologne, and essential oils for 
personal use for men and women. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1474760 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201908852 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.12, IT, 

302019000017521 
(540) Gjengivelse av merket: 

VALENTINO DONNA BORN IN 
ROMA 

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

 VALENTINO S.P.A., Via Turati, 16/18, 20121 MILANO, 
Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics, including night and day creams; 
preparations for cleaning and care of the face and 
body; bubble bath; shaving foam; aftershave; make-up 
foundations; nail polish; body deodorants for men and 
women; hand and body soap; shampoos and hair 
rinses; hair spray; dentifrices; fragrances, namely 
perfume, eau de Cologne, and essential oils for 
personal use for men and women. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1474877 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201908867 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ALSTOM, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 SAINT - 
OUEN, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Apparatus and instruments for signaling, electric 
traction, protection, management, control and 
monitoring traffic, passenger information, control, 
rescue (life-saving), education, conducting and 
monitoring; apparatus enabling the monitoring 
(inspection) of motors and electrical, electronic and 
computing equipment; scientific apparatus and 
instruments for switching, transforming, storage, 
regulation or control of electric current, all covered or 
fixed installations for track and/or mounted, rolling stock 
for railways, railway high speed and very high speed, 
for railway trains with distributed or concentrated 
engines, mechanically-propelled or non-mechanically 
propelled trains, or articulated and non-articulated 
trains, for trams, buses, electric vehicles and 
unmanned vehicles; diagnostic apparatus for road and 
rail vehicles, in particular mobile and fixed optical 
equipment, data for displaying, measuring, monitoring, 
in particular lasers, control and surveillance cameras; 
electric and electronic equipment for data processing of 
satellite tracking and electric and electronic monitoring 
apparatus for rail and road traffic; analysis and 
diagnostic system of the status of equipment for road 
and railway infrastructure; monitoring equipment for the 
management of rail and road transport lines; electro-
dynamic apparatus for the remote control of railway 
points; alarm devices and instruments; acoustic [sound] 
alarms; command transmitters, warning systems; fire 
extinguishers; apparatus for monitoring and diagnosis, 
in particular optical equipment, data visualization, 
measurement, monitoring, control, especially of lasers 
and surveillance cameras; apparatus and equipment 
for the transmission of data; electric conductors rolling 
stock for railways, high speed and very high speed 
railways,for railway trains with distributed or 
concentrated engines, for mechanically-propelled or 
non-mechanically propelled trains, for articulated or 
non-articulated railway trains, for tram cars, buses, 
electric vehicles and autonomous vehicles, for stations 
and substations; electric cables; electric collectors; 
electric and electronic installations for the remote 
control of rail and road operations; control panels 
(electricity); control charts (computerized) of railway 
and road operations; electric apparatus for 
commutation; electric batteries; electric chargers; 
electric batteries and accumulators; electrical 
conductors in all metals; electric ducts; speed 
controllers for rail vehicles, tram cars, buses, electric 
vehicles and electric buses, space vehicles; magnetic 
and optical data media; electric and electronic relays; 
speed indicators; luminous or non-luminous, optical, 
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mechanical, non-mechanical signaling for rail vehicles, 
trams and buses; signaling panels, luminous or 
mechanical; lighting bollards; electro-dynamic 
apparatus for the remote control of signals; transmitters 
of electronic signals; apparatus for rail and road traffic 
safety; electronic display panels; time recording 
apparatus; electric alarm bells; transformers; navigation 
apparatus for road and rail vehicles (on-board 
computers); radio guidance apparatus for road and rail 
vehicles (on-board computers); information processing 
apparatus; recorders and apparatus for measuring 
distances for road and rail vehicles; automatic steering 
devices for vehicles; voltage regulators for rail and road 
vehicles; software (recorded programs); software 
embedded in signaling, controlling and monitoring 
devices for rail vehicles, for trams, buses, electric 
vehicles and unmanned vehicles; computer programs, 
namely, tracking programs, route search and mapping 
for rail and road traffic; mobile terminals intended for 
telecommunications for road and rail traffic; 
management software and computer equipment for the 
analysis and processing of data collected by an 
analysis and diagnostic system making it possible to 
ensure the continuous management of rail and road 
traffic and the maintenance and continuous or 
predictive adaptation of rail and road traffic; 
management software and computer equipment for 
modeling and simulation of road and railway equipment 
and optimization of road and railway equipment; digital 
simulation and modeling software platform, simulation 
protocol software platform; satellite navigation 
apparatus; data processing equipment and computers, 
for fixed, track and / or on-board installations, rolling 
stock for railways, railway vehicles for high speed and 
very high speed, for railway trains with distributed or 
concentrated motorization, for rail trains with or without 
a rail car, for articulated or non-articulated railway 
trains, for buses, electric vehicles and autonomous 
vehicles; apparatus for broadcasting, recording, 
transmission, reproduction of sound or images on 
board or not in rail vehicles, electric buses and 
vehicles, unmanned vehicles; telecommunication 
apparatus, equipment for input, storage and processing 
of information or data; apparatus for capturing, 
counting, collecting, storing, converting, processing, 
entering, sending and transmitting information, data 
and signals; transmitting and receiving apparatus for 
radio and television broadcasting and for long-distance 
transmission; digital data transmitting and/or receiving 
apparatus; satellite data transmitters and/or receivers; 
antennas, electric cables for data transmission; 
computer, telematic and telephone terminals, in 
particular for access to global telecommunication 
networks (such as the Internet) with unrestricted or 
restricted access, or private networks (such as the 
Intranet) with unrestricted or restricted access; Global 
Positioning System [GPS] receivers; video servers, 
software for continuous broadcasting of images, 
sounds, film, in particular video-on-demand (vod), 
information, data; telecommunication and information 
devices for travelers in stations; integrated systems for 
the management of intermodal transport to road and 
rail information, and secure passenger entertainment 
during their travel; smoke removal systems, fire 
detection, telecommunication devices and radio 
stations in tunnels for use in case of emergency; digital 
and electronic equipment dedicated to the cyber 
security of railway systems; contactors, isolating 
switches, high-speed circuit breakers,, single-phase 
circuit breakers with vacuum interrupter, light bulbs for 
three-phase switches, vacuum switches, roof multi-
function systems and equipment for measuring energy; 
auxiliary converters, electric vehicles, buses 
underground, train regional, high-speed trains and 
locomotives; power transformers for urban transport 
vehicles, trains regional, high-speed trains and 
locomotives; substation supervisors and electric power 
substations; computer processing electric; rectifiers, 
converters, inverters, electric filters; devices for 

protection against surges or electrical interferences; the 
recovery apparatus for generating electrical energy 
produced by network; active filtering devices for power 
substations; digital control machines, control protective 
and traction substations, related software; deposited 
equipment in a road or rail power supply for vehicles for 
transporting freight and/or passengers, that perform in 
the food, by means of power by electric components 
and electric switches; consoles for overhead wires; 
purchase of automatic ticket terminals; all in the railway 
sector, and road transport of passengers and/or goods. 

  Klasse 12   In particular buses, motor coaches, vehicles, rail 
vehicles and electric vehicles space; rolling stock for 
railways, including locomotives, wagons, self-propelled 
vehicles, high and very high speed rail vehicles, railway 
engines with distributed or concentrated motorization, 
railway trains with or without a rail car, articulated or 
non-articulated railway trains; subway cars and other 
public transport vehicles, automatic or non-automatic, 
namely railway vehicles on iron wheels or guided 
vehicles on wheels equipped with a tire or other types 
that come into contact with the ground; motor buses; 
motor coaches; railway couplings; electric vehicles in 
particular trams and buses; unmanned vehicles; the 
aforesaid motors for land vehicles and their parts; 
pneumatic shock absorbers for the aforementioned 
land vehicles; drive belts and related gearings for the 
aforementioned land vehicles; air pumps (vehicle 
accessories); transmission shafts for the 
aforementioned land vehicles; propulsion mechanisms 
for the aforementioned land vehicles; brakes, bogies, 
axles, wagon bodies; carriages [railway]; railway 
couplers; tank wagons, parts for land vehicles; shock 
absorbers for road and rail vehicles; bogies for 
vehicles, engines for vehicles, traction systems for 
vehicles. 

  Klasse 37   Construction, maintenance, construction supervision, 
renovation, maintenance; maintenance, repair, 
renovation and installation of buses, coaches, 
autonomous electric vehicles, railway vehicles, trains, 
rolling stock for railways, including locomotives, 
wagons, electrorails and powered rail car trains, high 
and very high speed railway vehicles, railway trains 
with distributed or concentrated power, railway trains 
whether fitted or not with powered rail car train, railway 
trains whether articulated or not, metros and other 
public transportation vehicles whether automatic or not, 
namely motor buses, motor coaches, railway couplings, 
electric vehicles in particular trams and buses, their 
parts and components ; installation, maintenance, 
repair and renovation of rail infrastructure, pavements, 
coatings, tracks and rails; information on construction 
and repair of railway infrastructures, underground, 
trams, buses, space vehicles and electric vehicles; 
construction management [supervision]; construction of 
railway infrastructure; producing covers and tracks; 
repair information; installation and repair of devices 
reporting all incidents and accidents impacting rail and 
road traffic; installation, servicing, repair and 
maintenance of control equipment for the management 
of rail and urban transport lines; pumping and water 
flow; construction of railway tracks and railway or other 
structures with support plates and / or anchorage points 
in concrete or plastic material; all these services being 
in connection with rolling stock in general (for road rail 
and public transport vehicles and/or freight, including 
self-propelled vehicles, locomotives and railway high 
speed and very high speed, for trains distributed or 
concentrated, mechanically-propelled or non 
mechanically-propelled trains,, tram cars, underground, 
vehicles and electric buses, unmanned vehicles) and 
bus, railway infrastructures, electric vehicles and 
unmanned vehicles; construction consultancy. 

  Klasse 42   Engineering, research and development work for new 
equipment and apparatus; coordination of engineering 
work, research and development work for new 
equipment and apparatus; project planning, preparation 
of technological and scientific reports, research 
services and industrial analysis and research provided 
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by engineers and experts; advice related to energy 
saving; quality control; surveying [engineering work]; 
testing of materials; mechanical research; research and 
development of new products for third parties; technical 
research; technical project study; engineering; 
industrial tests; design, development, maintenance, 
updating and installation of computer systems and 
software; urban planning; environmental protection-
related research; monitoring services for rail and road 
infrastructures; software consultancy; software as a 
service [SaaS]; scientific research and design services 
relating to the establishment of modeling (static or 
dynamic) and integration of such models (engineering 
work) for road and rail applications; engineering 
services; technical assistance (consulting) services for 
operating and monitoring computer and television 
broadcasting networks; technical support (advice) 
services in the field of computing; creation (design) of 
programs for processing business data and text; 
research in the field of telecommunications and 
television broadcasting; technical consulting and advice 
in the field of information technology; consultancy 
relating to computers; rental of programs on computer 
media and via telecommunications; design 
(development) of computer systems, 
telecommunication systems and television 
broadcasting systems; technical project studies and 
research in the field of maintenance (servicing, 
installation, repair) of computer, telecommunication and 
television broadcasting hardware materials; technical 
advice on information technology; code and format 
conversion between different types of text; creation and 
installation of web pages; design and maintenance of 
Internet sites; design, installation, maintenance, 
updating or rental of software, of databases; monitoring 
services (control, surveillance) of computer networks 
for digitally securing railway and/or road operations; 
design and development of computer languages for 
simulation and modeling; design of computer systems 
and embedded systems; providing computer programs 
for tracing maps and routes and routing via a 
communications network; all these services relating to 
the railway sector, road and public transport for 
passengers and/or goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477643 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201909607 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.19, CH, 725275 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Livinguard AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 ZUG, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Sanitary products for medicine; plasters, materials for 
dressings; disinfectants; products for destroying 
vermin; fungicides; hygienic preparations and articles; 
absorbent articles intended for personal hygiene, 
namely sanitary napkins, absorbent sanitary articles; 
sanitary towels; panty liners (sanitary articles); sanitary 
tampons; sanitary tampons; sanitary pads; hygienic 
diapers for incontinent people; babies' diapers of textile; 
babies' diapers of paper; adult diapers; diapers for 

babies; babies' diaper-pants; paper liners for diapers; 
medical articles, namely cooling pads for medical use, 
first-aid boxes; sanitary protection products; bandages 
for dressings; adhesive skin patches for medical 
purposes; adhesive plasters for medical purposes; 
compresses; compresses used as dressings; 
medicated compresses; wipes for medical use, namely 
pre-moistened medicated wipes, tissues impregnated 
with pharmaceutical lotions, tissues impregnated with 
antibacterial preparations, tissues impregnated with 
insect repellents, sterilizing wipes for medical purposes, 
disinfectant wipes for medical purposes. 

  Klasse 10   Medical bedding articles, namely pads (pouches) for 
preventing pressure sores, pressure relieving 
mattresses, covers for medical purposes, pads and 
cushions for pressure relief, cushions for medical 
purposes, support mattresses for medical purposes, 
sheets for medical purposes, mattresses for medical 
purposes; draw-sheets for sick beds; surgical drapes; 
face masks for medical use; surgical masks; facial 
protection masks for medical use; antibacterial 
protection masks for medical use; antibacterial 
protective masks for surgical use; surgical gowns; 
gowns for doctors; medical gowns; patient examination 
gowns; surgical gowns; surgical clothing; medical 
clothing; protective clothing for medical use; protective 
clothing for surgical use; sterile clothing for surgical 
use; socks for diabetics; elastic stockings for medical 
use; compression socks for medical or therapeutic use; 
materials and products for suturing and for closing 
wounds, namely suture materials for medical use, 
thread for medical use, suture needles, adhesive 
sutures, surgical staples; equipment for transferring 
patients, namely, devices for turning patients, air 
cushions for medical use, support posts for lifting 
patients, lifting slings for lifting patients. 

  Klasse 11   Sanitary apparatus and installations; filters for 
industrial and household use; water supply 
installations; fluid filters for industrial installations; air 
treatment equipment; water filtering apparatus; filters 
for drinking water; water treatment filters; water 
purification filters; water filtering apparatus for 
household purposes; water filtering installations; water 
filters; water purification installations; water purification 
apparatus; air filtering installations; filters for air 
purifiers; air filters for air-conditioning systems; filters 
for air-conditioning apparatus; air filters for household 
purposes; air filters for industrial purposes. 

  Klasse 16   Paper; plastic film and bags for wrapping and 
packaging; plastic materials for packaging; bags and 
other goods for packaging purposes, namely cardboard 
containers, plastic bags for packaging, paper pouches 
for packaging, garbage bags of paper or plastic, boxes 
of paper; pouches for packaging made of plastic; bags 
and other packaging materials, wrapping and storage 
of paper, cardboard or plastic; hand towels of paper; 
paper hygienic hand towels; table napkins of paper; 
paper towels for household use; hand towels of paper; 
handkerchiefs of paper; filtering materials of paper. 

  Klasse 20   Boxes, cases, not of metal; bedding except linen; 
mattresses; pillows; cushions; packaging containers of 
plastic; plastic parts for packaging containers, namely 
container closures of plastic materials, fitted plastic 
inserts for use as container liners of plastic, labels of 
plastic for containers of plastic; non-metal containers 
for liquids, other than for household or kitchen use; 
flexible plastic containers for the transport of liquids. 

  Klasse 21   Household or kitchen utensils and containers; brushes 
(except paintbrushes); cleaning material; hand-
operated cleaning instruments; brooms; mops; cloths 
for cleaning; dusters; cosmetic utensils for the 
bathroom and toilet, namely, chamber pots, pots for 
babies, portable baths for babies, bath brushes, bath 
sponges, brushes for cleaning the skin, combs, soap 
dispensers, dishes for soap, soap holders, paper towel 
dispensers, toilet paper dispensers, water bowls (pots) 
not being parts of sanitary installations; plastic bottles; 
plastic water bottles sold empty; bottles; empty spray 
bottles; flexible bottles (empty). 
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  Klasse 22   Dust sheets. 
  Klasse 24   Fabrics and substitutes thereof; household linen; 

kitchen linen and table linen; bath linen; fabrics; filtering 
materials (textiles); coated textiles; fabrics for textile 
use; textile products; textile materials; single textile 
pieces intended for the manufacture of protective 
clothing; bed linen and blankets; bed spreads; 
comforters [bedding]; sheets; bed blanket; pillowcases; 
tablecloths not of paper; table napkins of textile; 
curtains; hand towels of textile; towels of textile 
materials; mosquito nets; handkerchiefs of textile; 
fabrics for changing babies; household textile articles, 
namely shower curtains, dish cloths, terry towels; face 
towels of textile; cloths intended for washing the body 
other than for medical use; dish towels for drying. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; laboratory coats; 
uniforms for nurses; paper hats for nurses; underwear; 
brassieres; socks; overalls; rain capes; parkas; tee-
shirts; trousers; jackets; vests; combinations (clothing). 

  Klasse 40   Chemical treatment of textiles; treatment of materials 
using chemicals; treatment of fabrics for determining 
their antimicrobial properties; treatment of textiles and 
fabrics; applying finishes to textiles. 

  Klasse 42   Chemical laboratory services; chemistry services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478012 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201909661 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.15, US, 88079389 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of Geometric representation of the 
face of a lion. 

(730) Innehaver: 
 Lionbridge Technologies Inc, 1050 Winter Street, Suite 

2300, MA02451 WALTHAM, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in translating computer 

programs and accompanying documentation and 
content into foreign languages and adapted to foreign 
standards and usage; computer software for language 
translation; downloadable computer software for others 
to manage multiple file formats containing multilingual 
content for language translation. 

  Klasse 35   Consumer survey services; business services, 
namely, adaptation, management, execution, and 
optimization of global marketing initiatives for others; 
business services, namely, providing an online 
marketplace for buyers and sellers of multilingual tasks 
and services, namely, translation, product localization, 
interpretation and transcription services, and the 
provision of tools, technology and/or services in the 
field of multilingual services on a global computer 

network; advertising the goods and services of others 
via a web site on a global computer network; providing 
business information, namely, providing information in 
the field of multilingual professional services via an 
online two-way system for users as part of an online 
marketplace to evaluate and provide services to parties 
they have interacted with via the online marketplace; 
invoicing; consumer market information services in 
relation to offering feedback of reviews and ratings for 
service providers contacted through online 
marketplaces. 

  Klasse 41   Translation services by providing linguistic assets 
database. 

  Klasse 42   Computer services, namely, multilingual search 
engine and key word optimization, multilingual internet 
search query optimization; providing temporary use of 
online non-downloadable linguistic tools software for 
purpose of translations; computer services, namely, 
digital content protection; hosting web sites for others; 
providing temporary use of online non-downloadable 
software used to define the scope of, schedule, track, 
and fulfill professional service projects, and perform 
and manage translation of content, and to identity, 
source, negotiate and collaborate with, evaluate and 
provide feedback on vendors of multilingual 
professional services projects; offering productivity 
tools and technologies, namely, application service 
provider which provides, hosts, manages, develops, 
and maintains applications, software, web sites, and 
databases in the field of personal productivity related to 
assessing, interpreting, translating, localizing or 
globalizing content, code and software; providing 
language interpreters on-site and via telephone; 
development of electronic educational materials for 
others in the fields of information technology, avionics, 
and educational publishing; development of technical 
documentation, namely, technical writing in the fields of 
information technology, avionics, and educational 
publishing; technical writing for others; testing services, 
namely, testing computer hardware and software for 
others; translation, globalization and localisation 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1478442 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201909821 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.27, LI, 2019-244 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; cocktails; digesters 
[liqueurs and spirits]; distilled beverages; liqueurs; 
spirits [beverages]; vodka. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478443 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201909822 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.27, LI, 2019-245 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); alcoholic 
beverages containing fruit; bitters; cocktails; digesters 
[liqueurs and spirits]; distilled beverages; liqueurs; 
spirits [beverages]; vodka. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1479771 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201910122 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.23, CH, 732081 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 42   Providing medical and scientific research information 
in the field of pharmaceuticals and clinical trials, clinical 
trials program relating to neurological diseases and 
disorders. 

  Klasse 44   Provision of medical information including clinical 
study results to doctors and patients in the field of 
neurology. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1480025 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910171 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.06, EM, 017997135 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2, 38440 
WOLFSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Information technology and audiovisual equipment; 

apparatus, instruments and cables for electricity; optical 
devices, enhancers and correctors; warning lamps for 
vehicles (not parts of vehicles); electronic control 
apparatus and power/voltage supply apparatus for 
vehicle headlights and vehicle lights and respective 
parts therefor, light-emitting diodes (LED), electronic 
power regulators; electrical and electronic control 
apparatus and instruments; simulators for the steering 
and control of vehicles; light emitting diode displays; 
electronic displays; navigation apparatus for vehicles, 
vehicle navigation systems featuring interactive 
displays; vehicle autonomous driving systems featuring 
interactive displays; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission and/or reproduction of sound 
and/or images; electronic controllers and electronic 
control systems; parts and accessories for all the 
aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 11   Lighting installations; light reflectors; lighting 
apparatus; lighting apparatus and installations; lamps; 
light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; lighting 
apparatus for vehicles; light bulbs for directional signals 
for vehicles; light-emitting diodes [LED] lighting 
apparatus for vehicles; LED lighting for vehicles; 
luminaires; lighting armatures; anti-glare devices for 
vehicles [lamp fittings]; anti-glare devices for 
automobiles [lamp fittings]; vehicle lights and all parts 
therefor; vehicle reflectors and all parts therefor; vehicle 
headlights and all parts therefor; sockets for electric 
lights; light bulbs; light bulbs, electric; incandescent 
burners; filaments for electric lamps; electric lamps; 
lamp glasses; lamp casings; lamp globes; lamp 
chimneys; lamp shades; lampshade holders; luminous 
tubes for lighting; electric discharge tubes for lighting; 
light diffusers; lamp reflectors; parts and accessories 
for all the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; vehicles for locomotion by 
land, air, water or rail, and parts therefor; motorized 
land vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
automotive vehicles; cars; parts and accessories for all 
the aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480484 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201910227 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.17, FR, 4508914 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Arkema France, 420 Rue D'Estienne D'Orves, 92700 
COLOMBES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals used in industry, science, photography, as 

well as in agriculture, horticulture and forestry; artificial 
resins; unprocessed plastics in powder, liquid or paste 
form; adhesive substances for industrial use; casting 
powders (cover); unprocessed plastics in the form of 
powders; unprocessed polymer resins; unprocessed 
synthetic resins; monomers and oligomers used in the 
manufacture of additives, and in particular in the 
manufacture of additives used for three-dimensional 
printing; chemicals for use in industry, namely, liquid 
reagent materials for 3d printing; binding agents for 
industrial use; chemicals for use in industry, particularly 
raw materials and additives for the lacquer industry; 
artificial resins and unprocessed plastics. 

  Klasse 6   Acrylate and methacrylate monomers. 
  Klasse 16   Printing products (printed matter); adhesives [glues] 

for stationery or household purposes; books, printed 
matter, newspapers, newsletters, journals, periodicals, 
magazines, prospectuses, brochures, publications, 
graphic representations and reproductions, guidance 
manuals, posters, photographs, instructional and 
teaching material (excluding apparatus), printing 
blocks, calendars, albums, pads (stationery), catalogs, 
index cards (stationery); pencils and pens; signboards 
of cardboard or paper; bags [envelopes, pouches] for 
packaging [made of paper or plastic]. 

  Klasse 17   Plastic sheets, plates and rods (semi-finished 
products), materials for caulking and insulating, non-
metallic flexible pipes; semi-processed thermoplastic 
polymer resins for use in manufacturing; resins and 
rubber for 3D printing; Rubber, gutta-percha, gum. 

  Klasse 40   Information relating to treatment of materials; metal 
treating, information relating to metal treating and 
soldering; sanding; air purification, deodorizing, 
freshening and regeneration; water treatment and 
purification; waste treatment (transformation); 
production, machining and finishing of models and 
prototypes; production of metallic powders for use in 
3D printing; assembling of products for the benefit of 
others. 

  Klasse 42   Technical project study services; engineering work; 
testing of materials; Industrial research and analysis, 
technological and scientific services, namely research 
and development of new products, chemical research, 
mechanical research, biological research, chemical 
analysis; technical project studies in the field of 
chemistry; technical project study services; engineering 
work. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1482306 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201910708 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.23, US, 88272887 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 
Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable mobile applications, namely, an 

interactive cybersecurity education game; 
downloadable interactive game program in the field of 
cybersecurity education. 

  Klasse 28   Tabletop educational game for children and 
adolescents in the field of cybersecurity. 

  Klasse 41   Providing an online computer game in the field of 
cybersecurity education. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485184 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201911462 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.17, IT, 

302019000004291 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The logo represents a square lacking the central 
portions of the four sides and encompassing two 
spirals with counter-clockwise orientation: one is bold, 
originating from the center of the picture, while the 
other one is thinner, originating from the same point 
and flowing side-by-side to the bold one; within the 
upper side of the square, with horizontal orientation 
and above the spirals, the word "ENDO" is placed; 
within the lower side of the square, with horizontal 
orientation, the word "REALISMO" is placed; both 
wordings are in "Raleway bold"; the logo may be 
reproduced in any colour and dimension. 

(730) Innehaver: 
 Marco Antinolfi, Corso Garibaldi 252, 80139 NAPOLI, 

Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Apparel, shoes, headgear. 
  Klasse 41   Education, training, entertainment, sports and cultural 

activities. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485203 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201911464 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VALIDOGEN GmbH, Parkring 18, 8074 GRAMBACH, 
Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical, biological, biochemical and 

biotechnological preparations; biochemicals, in 
particular microorganisms, in particular yeast and 
bacteria for use in protein expression; microbial 
production strains for producing proteins, in particular 
for the pharmaceutical and biopharmaceutical industry, 
food industry, animal feed industry, chemical industry, 
agricultural industry, diagnostics industry, cosmetics 
industry and the laundry and cleaning preparations 
industry; microbial production strains for producing 
plasmid DNA; yeast strains, other than for making wine, 
medical or veterinary use; bacterial strains, other than 
for making wine, medical or veterinary use; proteins for 
use in science; proteins, not for scientific purposes and 
medical or veterinary use; proteins for use in industry, 
in particular for the pharmaceutical and 
biopharmaceutical industry, food industry, animal feed 
industry, chemical industry, agricultural industry, 
diagnostics industry, cosmetics industry and the 
laundry and cleaning preparations industry; proteins, in 
particular enzymes, for use in production processes, in 
particular for producing foodstuffs, animal feed, 
chemicals, diagnostics, cosmetics, pharmaceuticals 
and biopharmaceuticals; proteins for use in industry, in 
particular for industrial, analytic and diagnostic 
purposes and cleaning purposes; enzymes derived 
from biotechnological processes for use in industry; 
nucleic recombinant acids, in particular plasmid DNA; 
nucleic acids, in particular deoxyribonucleic acids, in 
particular for protein production. 

  Klasse 42   Consultancy in relation to biochemistry/biotechnology; 
research and development in the field of 
chemistry/biochemistry/biotechnology; services of a 
chemical and/or biological laboratory; conducting of 
biological and biotechnological tests; biotechnological 
research relating to industry; biotechnological research 
relating to enzymatic synthesis; information on the 
subject of scientific research in the field of biochemistry 
and biotechnology; working on and evaluation of 
chemical syntheses; working on and evaluation of 
chemical analyses; research and development in the 
field of biochemistry and biotechnology, in particular in 
relation to protein expression and protein production 
and plasmid DNA production; research and 
development services relating to science; development 
of proteins; scientific research and development 
services, namely, production of proteins, plasmid DNA 
production, plasmid DNA purification, modification of 
proteins, purification of proteins, DNA manipulation and 
cell banking services; development of bioprocesses; 
strain development, in particular development of 
production strains for producing proteins; strain 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.04.20 - nr 17/20

65 
 

development, in particular development of production 
strains for producing plasmid DNA; enzyme 
engineering; development of protein production 
processes; development of processes for producing 
plasmid DNA; plasmid DNA synthesis; development of 
methods for the purification of plasmid DNA; 
development of protein purification methods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485222 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201911465 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.10, CZ, 551053 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Meopta - optika, s.r.o., Kabelíkova 2682/1, 75002 
PREROV, PREROV I-MESTO, Den tsjekkiske 
republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Devices, namely measuring instruments comprising 

optical devices and their components, photographic 
apparatus and their parts and accessories of all kinds, 
scanning and enlarging photographic apparatus of all 
kinds and their parts and accessories, cinematographic 
apparatus and equipment, panoramic chambers 
[photographic equipment], photographic equipment and 
accessories, namely tripods, cloaking devices for 
magnifiers, focusing devices, retouching pistols, 
projection apparatus and equipment, simple and 
automatic cinematographs, stereo projectors, 
episcopes, epidiascopes, apparatus for recording and 
reproducing sound and their parts and accessories, 
observation instruments and equipment, telescopes 
and periscopes of all kinds, astronomical instruments 
and equipment, measuring and recording instruments, 
mechanical and optical speed measuring apparatus, 
range finders, photometers, colorimeters, polarization 
and spectral optical apparatus and equipment, 
interferometers, amperometers, 
roentgenospectrometers, refractometers and their parts 
and accessories, topographic surveying instruments, 
compasses, tachometers, stereotachographs 
[tachometers], stereoplanigraphs, triangulators 
[surveying apparatus] and measuring equipment, 
theodolites, leveling devices, kinotheodolites and their 
parts and accessories, evaluation instruments 
[scientific instrument], restitution apparatus [scientific 
instrument], stereocomparators and stereoscopes and 
their parts and accessories, signalling apparatus, 
lighting devices for taking pictures [photography], 
equipment for photographic purposes and their parts 
and accessories, apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound, measuring instruments for 
workshop, micrometers, pointer and optical instruments 
for measuring length, end gauges, gauges, hair rulers 
[measuring apparatus], workshop microscopes, profile 
projectors and their parts and accessories, control 
equipment, namely control devices for optical 
equipment, optical devices and optical machinery, 
precision mechanics and optics of all kinds and their 
components, optical instruments and devices for 
telegraphy and telephony and their parts and 
accessories, optical goods of all kinds, namely lenses, 
simple and complex, object-lenses, prisms, mirrors, 
reflectors, filters, condensers, parts of optical 
instruments in the nature of deliberate plates, parallel 
plates, physical and laboratory instruments, namely 
trichinoscopes, microscopes, analytical balances; 

housings of optical amplifiers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485618 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201911652 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.26, LI, 2018878 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 38   Broadcasting and transmission of voice, data, images, 
music, audio, video, multimedia, television, and radio 
by means of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable; 
broadcast and transmission of streamed music, audio, 
video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer networks, the 
Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable; subscription and pay-
per-view broadcasting and transmission services by 
means of telecommunications networks, computer 
networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable. 

  Klasse 41   Arranging, organizing, conducting, and presenting 
concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical 
entertainment, competitions, contests, fairs, festivals, 
exhibitions, expositions, and sporting events; 
development, production, distribution, and presentation 
of radio programs, television programs, motion 
pictures, multimedia entertainment content, and sound 
recordings; providing ongoing television, radio, audio, 
video, podcast, and webcast programs; providing 
entertainment, sports, music, informational, news, and 
current events programming by means of 
telecommunications networks, computer networks, the 
Internet, satellite, radio, wireless communications 
networks, television, and cable television; providing 
non-downloadable entertainment, sports, animation, 
music, informational, news, reality, and current events 
programming; providing entertainment, sports, music, 
informational, news, current events, and arts and 
culture programming via websites and computer 
applications; providing information in the field of 
entertainment, music, sports, news, and arts and 
culture via websites and computer applications; 
entertainment information; providing non-downloadable 
computer games, electronic games, interactive games, 
and video games; providing information, schedules, 
reviews and personalized recommendations of 
educational programs, entertainment, motion pictures, 
theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; publication and 
presentation of reviews, surveys, and ratings, and 
providing interactive websites and computer 
applications for the posting and sharing of reviews, 
survey, and ratings relating to educational programs, 
entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, 
competitions, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485682 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.10 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201912413 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALPHA BIOPESTICIDES LIMITED, St John's 
Innovation Centre, Cowley Road, CB40WS 
CAMBRIDGE, CAMBRIDGESHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in pesticides; surfactants for use in 

connection with agricultural pesticides; chemicals for 
use as intermediates in the manufacture of pesticides; 
chemical additives to fungicides; additives, chemical, to 
fungicides; auxiliary fluids for use with additives for 
fungicides; chemicals for use in herbicides; fertilisers, 
and chemicals for use in agriculture, horticulture and 
forestry; chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry; mixtures of chemicals and natural materials for 
use as horticultural fertilizers; chemicals used in 
forestry; chemical adjuvants for use in forestry; 
additives (chemical -) for fertilisers; plant-growth 
regulators; growth regulating preparations (plant -); 
substances for promoting plant growth; substances for 
regulating growth in plants; plant growth regulators for 
agricultural use. 

  Klasse 5   Pesticides; agricultural pesticides; domestic 
pesticides; pesticides for horticultural use; pesticides 
for agricultural use; fungicides; biological fungicides; 
fungicides for horticultural use; fungicides for 
agricultural use; fungicides for domestic use; fungicides 
for medical use; herbicides; biological herbicides; 
herbicides for domestic use; preparations for destroying 
noxious animals; preparations for destroying noxious 
plants; plants (preparations for destroying noxious -); 
noxious plants (preparations for destroying -); 
agricultural biopesticides; herbicide for agricultural use; 
insecticides for agricultural use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485797 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201911673 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.15, DE, 30 2019 000 

655 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse  67, 40589 
DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated hair lotions; preparations for caring, 

cleaning, treating, dyeing, tinting, bleaching, 
straightening, fixing, styling and permanent waving of 
hair. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485836 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201911683 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.14, CH, 732056 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Scott Sports SA, Route du Crochet 17, 1762 GIVISIEZ, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycle components and accessories, namely, 

handlebars, handlebar stems, handlebar end plugs, 
handles, brake cable brackets, seat posts, pedal 
supports, pedals, pedal bolts, tires, wheelsets, saddles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485838 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201911684 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.21, EM, 18012727 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Knorr-Bremse AG, Moosacher Strasse 80, 80809 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Compressors, compressed air apparatus and parts 

therefor. 
  Klasse 9   Physical, electric, electronic measuring, signalling, 

checking (supervision), control and monitoring 
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equipment and apparatus; mechanically and/or 
pneumatically and/or hydraulically and/or electrically-
operated, controlled and controlling measuring, 
signalling, checking (supervision), regulating, storing, 
amplifying and monitoring apparatus and equipment 
and installations composed thereof; individual parts for 
the aforesaid equipment and apparatus, the aforesaid 
goods for vehicle brakes, road vehicles, commercial 
vehicles and rail vehicles and vehicle trailers. 

  Klasse 12   Mechanically and/or pneumatically and/or 
hydraulically and/or electrically-operated and/or 
monitored vehicle brakes and individual parts therefor; 
pneumatic cushioning spring systems and parts 
therefor, for vehicles; levelling installations for vehicles; 
equipment, apparatus and installations constructed 
therefrom for controlling, regulating, influencing and/or 
monitoring vehicle brakes, parts for the aforesaid 
equipment and apparatus; wheels, bearings for axles; 
automatic and non-automatic couplings for rail and 
road vehicles, namely haulage and impact couplings, 
pipeline couplings and cable couplings; holding and 
steering gear and haulage and impact transmission 
links for the aforesaid couplings; parts for the aforesaid 
goods. 

  Klasse 37   Repair and maintenance of pressure medium-
operated equipment and apparatus and braking 
devices; maintenance of pressure medium-operated 
apparatus and equipment and braking devices, in 
particular adjustment of the aforesaid apparatus and 
equipment to specific pressures. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486518 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201911953 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Horizon Research Lab S.L., C/ Pic De Peguera 11 - 
Despatx A-1-14a- Edifici Gi, 17003 GIRONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Filtering materials of textile; Textile products and 

textile product substitutes; fabrics. 
  Klasse 25   Clothing; footwear; headwear. 
  Klasse 40   Treatment of textiles; treatment of fabrics; dyeing of 

fabrics or clothing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486716 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201911976 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.29, EM, 018015924 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Beckhoff Automation GmbH, Hülshorstweg 20, 33415 
VERL, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Synchronous motors (except for land vehicles); drives 

and drive systems, namely, servo drives, synchronous 
servomotors, linear servomotors and stepper motors 
(except for land vehicles); all aforementioned goods 
only to be used in industrial and/or automation 
machines and/or for building and home automation. 

  Klasse 9   Measuring devices, electric; electric measuring 
instruments; electric signalling apparatus; electric motor 
checking [monitoring or supervision] apparatus; 
apparatus and instruments for regulating electricity; 
electric control apparatus; electrical controlling devices; 
apparatus and instruments for controlling electricity; 
control installations (electric-); electronic control 
apparatus; electronic control instruments; optical, 
measuring, signalling, checking (supervision), 
regulating and control apparatus, instruments and 
installations; electric, electronic, optical, measuring, 
signalling, checking (supervision), regulating and 
control apparatus, instruments and installations for 
industrial, building and home automation; data 
processing apparatus; computers; industrial, building 
and home automation networks; industrial, building and 
home automation network components and industrial, 
building and home automation network interfaces; 
electrical plugs; cable connectors; electrical cabling; 
electronic cables; data transmission cables; power 
cables; electric power units; electric and electronic 
components; data processing programs; computer 
software for the control, regulating, optimizing and 
diagnosing of machines and installations; network-
based computer programs; data processing programs 
recorded on data carriers; all the aforementioned goods 
not for construction and mining equipment, diesel 
generator sets, natural gas generator sets and 
industrial gas turbines. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486915 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201912014 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.01, DE, 30 2018 112 

236 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Viessmann Werke GmbH & Co KG, Viessmannstrasse 
1, 35108 ALLENDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Actuators for radiators; electric actuators for valves, 

ventilator flaps and butterfly valves. 
  Klasse 9   Recorded content, in particular application software 

for the booking of household and delivery services, as 
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well as application software for the installation, 
management and operation of apparatus in the field of 
home and building technology; measuring, detecting 
and monitoring instruments, indicators and controllers, 
in particular electronic control instruments for the 
operation of apparatus in the field of home and building 
technology; safety, security, protection and signalling 
devices, in particular automatic access control systems; 
information technology and audio-visual, multimedia 
and photographic devices, in particular data processing 
apparatus and equipment for home automation, as well 
as video cameras adapted for monitoring purposes; 
apparatus, instruments and cables for electricity, in 
particular aerials. 

  Klasse 11   Heating, ventilating, and air conditioning and 
purification equipment (ambient), and parts and 
accessories for these goods, in particular valves for air 
conditioners and radiators; sanitary installations, water 
supply and sanitation equipment; burners, boilers and 
heaters; lighting and lighting reflectors; refrigerating 
and freezing equipment; regulating and safety 
accessories for water and gas installations; parts and 
accessories for all aforementioned goods included in 
this class. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services, in 
particular providing an on-line marketplace for buyers 
and sellers of services in the field of home and building 
technology, or services that are activated or used on 
the basis of operating status of a product or a signal of 
building technology, for example alarm chains, repair 
services, guard services, monitoring services, access 
and admittance services, billing services and 
administrative services; business networking services, 
in particular sharing experience and knowledge 
between companies about sales promotion, marketing 
strategies and concepts in the field of home and 
building technology. 

  Klasse 36   Insurance services, in particular services concerning 
insurances which are related to buildings and their 
equivalent value, the operation of buildings and the 
inventory of buildings. 

  Klasse 37   Installation, cleaning, repair and maintenance relating 
to burners, boilers, heating apparatus, heating, 
ventilating, and air conditioning and purification 
equipment (ambient), electrical equipment, computer 
hardware, telecommunications equipment, and data 
processing apparatus and equipment for home 
automation; janitorial services; indoor cleaning 
services; clothing laundry; arranging for janitorial and 
cleaning services. 

  Klasse 38   Telecommunication services, in particular data 
transmission services for the transmission of signals 
between data points, as well as the provision of access 
to Internet platforms for buyers and sellers of digitally 
marketable services, in particular services that interact 
with products in the field of home and building 
technology or services that are activated/used based 
on the operating status of a product/signal of building 
technology, for example alarm chains, repair services, 
guard services, monitoring services, access/admittance 
services, billing services and administrative services. 

  Klasse 39   Distribution services; arrangement of transportation. 
  Klasse 42   Development and design of computer hardware, 

software and systems for home and building 
technology, in particular in the field of energy-saving; 
development and system integration of software drivers 
for sensors and actuators; technical advice in the field 
of energy-saving; engineering services and related 
design services, in particular scientific and 
technological services regarding the optimisation of 
heating, cooling, drying, ventilating and air conditioning 
installations; technical consultancy regarding the 
optimisation of heat generating installations; evaluation 
of emissions and energy consumption of fixed electric 
installations; installing computer programs; calibration 
and control the functioning of measuring apparatus. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486934 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201912016 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.13, BG, 152868 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", 1151 SOFIA, Bulgaria 

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

software packages; computer operating system 
software; computer software, recorded; software 
drivers; virtual reality software; games software; 
entertainment software for computer games; computer 
programs for network management; operating 
computer software for main frame computers; monitors 
(computer hardware); computer hardware; apparatus 
for recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application software 
featuring games and gaming; computer software for the 
administration of on-line games and gaming; computer 
hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 

  Klasse 28   Gaming machines for gambling; chips for gambling; 
mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; 
electronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility of 
gain; boxes for coin-operated machines, slot machines 
and gaming machines; electronic or electrotechnical 
amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; 
housings for coin-operated machines, gaming 
equipment, gaming machines, machines for gambling; 
electropneumatic and electrical gambling machines 
(slot machines). 

  Klasse 41   Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gambling 
halls; providing casino equipment [gambling]; gaming 
machine entertainment services; providing casino 
facilities [gambling]; gaming hall services; amusement 
arcade services; games equipment rental; rental of 
gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; sound 
recording and video entertainment services; hire of 
sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
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online gambling services; casino, gaming and gambling 
services; provision of gaming establishments, gaming 
halls, internet casinos, online gaming services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486940 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201912018 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.03, EM, 018079673 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Camfil Aktiebolag, Industrigatan 3, 61933 TROSA, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Air filters. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487002 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201912027 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.07, DE, 30 2019 101 

637 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH, Ehinger 
Strasse 34, 88400 BIBERACH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; software packages; downloadable software; 

application simulation software; cooperation software 
platforms [software]; electromechanical software; 
mechanical engineering software; manufacturing 
engineering software; predictive maintenance software; 
stored or downloadable software platforms; software for 
monitoring, controlling, and executing operations in the 
physical world. 

  Klasse 37   Advice on the maintenance and repair of mechanical 
and electrical equipment; overhaul of machinery; 
assembly of machinery [installation work]; retrofitting of 
machinery; conversion of machinery. 

  Klasse 42   Customer-specific software adaptation; technical 
support in the software area; software as a service 
[SaaS]; maintenance and updating of software; quality 
testing; quality control; quality evaluation; process 
monitoring for quality assurance; testing services for 
quality control of industrial devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487005 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201912028 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.13, BG, 152863 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", 1151 SOFIA, Bulgaria 

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

software packages; computer operating system 
software; computer software, recorded; software 
drivers; virtual reality software; games software; 
entertainment software for computer games; computer 
programs for network management; operating 
computer software for main frame computers; monitors 
(computer hardware); computer hardware; apparatus 
for recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application software 
featuring games and gaming; computer software for the 
administration of on-line games and gaming; computer 
hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 

  Klasse 28   Gaming machines for gambling; chips for gambling; 
mah-jong; arcade games; gambling machines 
operating with coins, notes and cards; games; 
electronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility of 
gain; boxes for coin-operated machines, slot machines 
and gaming machines; electronic or electrotechnical 
amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; 
housings for coin-operated machines, gaming 
equipment, gaming machines, machines for gambling; 
electropneumatic and electrical gambling machines 
(slot machines). 

  Klasse 41   Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gambling 
halls; providing casino equipment [gambling]; gaming 
machine entertainment services; providing casino 
facilities [gambling]; gaming hall services; amusement 
arcade services; games equipment rental; rental of 
gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; sound 
recording and video entertainment services; hire of 
sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gambling 
services; provision of gaming establishments, gaming 
halls, internet casinos, online gaming services. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487152 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201912050 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.02, US, 88246927 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of three connected geographic 
shapes consisting of rectangles that intersect to form a 
stylized letter "U". 

(730) Innehaver: 
 Chronicle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 

MOUNTAIN VIEW, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 42   Computer security consultancy; providing online 
information, news, and commentary in the field of 
computer technology via a website; research in the 
fields of forensic intelligence and information, computer 
and Internet security, computer security risk and threat 
analysis, assessment, management, remediation, and 
elimination; research in the fields of critical incident 
response to information, computer and Internet security 
breaches; research in the fields of anti-virus scanning, 
detection, identification, security, management, 
remediation, and elimination of viruses, worms, trojans, 
spyware, adware, malware and unauthorized data and 
programs on computer systems; consulting services in 
the fields of forensic science related to the collection of 
forensic intelligence and information evidence, 
computer and Internet security, computer security risk 
and threat analysis, assessment, management, 
remediation, and elimination; computer security 
services, namely, consulting services in the fields of 
critical incident response to information related to 
computer security and computer and Internet security 
breaches; computer security services, namely, 
consulting services in the fields of anti-virus scanning, 
detection, identification, security, management, 
remediation, and elimination of viruses, worms, trojans, 
spyware, adware, malware and unauthorized data and 
programs on computer systems; providing online 
information, news, and commentary in the fields of 
forensic intelligence and information, computer and 
Internet security, computer security risk and threat 
analysis, assessment, management, remediation, and 
elimination; providing online information, news, and 
commentary in the fields of critical incident response to 
information, computer and Internet security breaches; 
providing online information, news, and commentary in 
the fields of anti-virus scanning, detection, 
identification, security, management, remediation, and 
elimination of viruses, worms, trojans, spyware, 
adware, malware and unauthorized data and programs 
on computer systems. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487219 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201912232 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 70839 
GERLINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 

computer software. 
  Klasse 44   Medical services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487220 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201912233 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NANJING IVECO AUTOMOBILE CO., LTD., NO. 8, 

LILY ROAD, PUKOU DISTRICT, NANJING JIANGSU, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Cars; tram; vehicle parts (excluding tire); tire; repair 

outfits for inner tubes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487223 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201912234 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.20, EM, 018038305 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Shampoos; hair conditioners; hair care preparations; 
hair preparations and treatments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1487241 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201912236 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.30, DE, 30 2019 002 

037 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tom Tailor GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 
HAMBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; evening wear; epaulet 

shirts; workwear; ball gowns and dresses; bikinis; 
brassieres; bathing trunks; swimming costumes; berets; 
bodies [clothing]; boxer shorts; bath robes; bodices 
(lingerie); women's blouses; dresses; gowns; mittens; 
articles of clothing for leisure wear; belts (clothing); 
clothing for gymnastics; galoshes; gaiters; denim pants; 
jackets [clothing]; gloves (clothing); scarves; shirts; 
pants (am.); chemisettes [shirt fronts]; ankle boots; 
boots; slipper; garters; girdles; hot pants; headgear; 
corsets; hoods (clothing); masquerade wear; trouser 
straps; underwear; dressing gowns; jackets; caps 
[headwear]; cap peaks; nighties; rain suits; socks; 
shawls; veils [clothing]; head scarves; sweaters; slips; 
polo shirts; parkas; pelerines; peep-toe sandals; 
pullovers; slipovers; combinations [clothing]; outdoor 
clothing; skirts; stockings; sleepsuits; sports shoes; 
aprons (clothing); shoes; lace boots; footwear uppers; 
sandals; spaghetti strap tops; ski wear; ski boots; 
sportswear; tights; knitwear [clothing]; slippers; tee-
shirts; togas; singlets; knitwear (clothing); gym suits; 
theatrical costumes; uniforms; topcoats; waistcoats; 
linen clothing; leggings; thong sandals; hooded 
pullovers; suits; suspenders; neckties; sport coats; 
dinner jackets; clothing for children; bibs, not of paper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487247 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912237 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.11, US, 88258761 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized R in a broken circle with 
the left leg of the R in black and the part of the circle to 
the left of the left leg of the R in black and the 
remainder of the R and broken circle in blue with the 
word "RELIANCE" in black adjacent to the stylized R in 
the broken circle and the word "VALVES" in smaller 
size under the letters NCE of the word "RELIANCE". 

(730) Innehaver: 
 Reliance Worldwide Corporation, 2300 Defoor Hills 

Road NW, GA30318 ATLANTA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Fluid pressure or electric motor actuated valves 
including diaphragm actuated; valves for hydraulic or 

pneumatic fluid control including differential pressure, 
flow control and back pressure; valves for pressure 
regulating and reducing and with or without check 
valves; relief valves including temperature and 
pressure responsive; regulators including condenser-
water; automatic valves; balanced piston valves; all of 
the foregoing being valves of metal, not being parts of 
machines; and pipeline strainers for fluids and gases. 

  Klasse 7   Machine parts, namely, fluid pressure or motor 
activated valves, specifically diaphragm activated 
valves for hydraulic or pneumatic fluid control, including 
differential pressure, flow control and back pressure; 
valves for pumps, namely, balanced piston valves. 

  Klasse 9   Gauges, namely, temperature gauges, pressure 
gauges, and crimp ring gauges. 

  Klasse 11   Parts of and accessories for plumbing fittings for gas 
supply and water supply purposes, namely, pressure 
regulators for gas and water installations; plumbing 
fittings for gas supply and water supply purposes, 
namely, push-fit fittings and couplings, pipe 
connections and couplings, elbows, tees, conversion 
tees, tap connectors, tube adaptors, capillary tails, 
compression adaptors, tail reducers, tail plugs, 
recessed assemblies, shower assemblies, pipe bend 
supports, pipe clips, sleeves, valve connections and 
couplings, thermostatic valves including valves with 
integral connectors, pressure limiting valves, pressure 
relief valves, gate valves, valves, all of the aforesaid 
being parts of and for water and/or gas installations; 
kits for making water heater installation, comprised of 
pipes as part of water heater intallations; kits for 
making toilet and faucet plumbing installations 
comprised of swivel adaptors, stop valves and pipes for 
water supply purposes; contractor kits for plumbing, 
comprised of pipes and fittings for making bath, basin, 
shower and sink plumbing installations, for water 
supply purposes; plumbing components for bath, basin, 
shower and sink installations, namely, disconnect clips, 
pipes, tubing and ducting for water supply purposes; 
plumbing fittings for water supply and gas supply 
purposes, namely, push-fit fittings in the nature of 
junctions, straight couplings, reducing couplings, 
conversion couplings, straight connectors, reducing 
connectors, bullnose connectors, elbows, reducing 
elbows, stubout elbows, dishwasher elbows, drop ear 
elbows, hy-ear elbows, branches, tees, bullnose tees, 
reducing tees, end stops, fitting reducers, threaded 
adaptors, slip fittings, swivel fittings, swivel adaptors, 
sweat adaptors, swivel elbows, swivel toilet connectors, 
slip couplings, slip tees, slip tee adaptors, manifolds 
including manifolds with branches, angle stops, straight 
stops, stop valve tee adaptors, stop valve connectors, 
faucet connectors, toilet connectors, toilet elbows, pipe 
connections and couplings, conversion tees, tap 
connectors, flexible water heater connectors, tube 
adaptors, capillary pipe tail pieces, bend supports for 
piping, compression adaptors, tail piece reducers, tail 
piece plugs, pipe bend supports, suspension clamps, 
clamp rings, crimp rings, pipe clips, sleeves, valve 
connections and couplings, check valves; parts of and 
accessories for the aforesaid goods, namely, supply 
line fittings and stops, for water supply and gas supply 
purposes; water hammer arrestors, for water supply 
purposes; water heater connectors, for water supply 
and gas supply purposes; water heater kits consisting 
of connector fittings and disconnect clips, for water 
supply and gas supply purposes; plumbing contractor 
kits consisting of connector fittings and disconnect 
clips, for water supply and gas supply purposes; toilet 
and faucet kits consisting of faucet connectors, angle 
stops and tubing or ducting, for water supply and gas 
supply purposes; plumbing components, namely, 
disconnect clips, for water supply purposes; valves for 
use with thermostatic devices for water supply and gas 
supply purposes; thermostatic valves for water supply 
purposes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487249 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201912238 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.30, EM, 018074326 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TRIME S.r.l., Strada per Robecco S.C., 20081 
CASSINETTA DI LUGAGNANO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Welding and soldering machines and devices; 

electricity generators. 
  Klasse 11   Lighting and lighting reflectors, in particular mobile 

light towers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487395 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201912254 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.13, BG, 152877 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Euro Games Technology Ltd., "Maritsa" Str. 4, 
"Vranya-Lozen-Triugulnika", 1151 SOFIA, Bulgaria 

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

software packages; computer operating system 
software; computer software, recorded; software 
drivers; virtual reality software; games software; 
entertainment software for computer games; computer 
programs for network management; operating 
computer software for main frame computers; monitors 
(computer hardware); computer hardware; apparatus 
for recording images; monitors (computer programs); 
computer game programs; computer programs for 
recorded games; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound or images; communications 
servers [computer hardware]; electronic components 
for gambling machines; computer application software 
featuring games and gaming; computer software for the 
administration of on-line games and gaming; computer 
hardware for games and gaming; electronic 
components and computer software for gambling, 
gambling machines, gambling games on the internet 
and via telecommunication network. 

  Klasse 28   Gaming machines for gambling; chips for gambling; 
mah-jong; arcade games; gambling machines 

operating with coins, notes and cards; games; 
electronic games; parlor games; gaming chips; gaming 
tables; slot machines [gaming machines]; LCD game 
machines; slot machines and gaming devices; coin-
operated amusement machines; roulette chips; poker 
chips; chips and dice [gaming equipment]; equipment 
for casinos; roulette tables; gaming roulette wheels; 
casino games; gambling machines and amusement 
machines, automatic and coin-operated; coin-operated 
amusement machines and/or electronic coin-operated 
amusement machines with or without the possibility of 
gain; boxes for coin-operated machines, slot machines 
and gaming machines; electronic or electrotechnical 
amusement machines and apparatus, gaming 
machines, coin-operated entertainment machines; 
housings for coin-operated machines, gaming 
equipment, gaming machines, machines for gambling; 
electropneumatic and electrical gambling machines 
(slot machines). 

  Klasse 41   Gambling; services related to gambling; gaming 
services for entertainment purposes; casino, gaming 
and gambling services; training in the development of 
software systems; provision of equipment for gambling 
halls; providing casino equipment [gambling]; gaming 
machine entertainment services; providing casino 
facilities [gambling]; gaming hall services; amusement 
arcade services; games equipment rental; rental of 
gaming machines; providing amusement arcade 
services; rental of gaming machines with images of 
fruits; editing or recording of sounds and images; sound 
recording and video entertainment services; hire of 
sound reproducing apparatus; provision of gaming 
equipment for casinos; providing of casino facilities; 
online gambling services; casino, gaming and gambling 
services; provision of gaming establishments, gaming 
halls, internet casinos, online gaming services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487396 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201912255 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, CH, 731823 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Banque Pictet & Cie SA, route des Acacias 60, 1227 
CAROUGE GE, Sveits 

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

investment services; investment services relating to 
capital, funds and trusts; consulting services for capital 
investment; services relating to mutual funds, collective 
investment funds and hedge funds; financial services 
relating to trusts; wealth management services; 
trusteeship; financial subscriptions and issue of 
securities; assessment services and transaction 
services for financial securities and financial derivative 
products; information and financial consultancy 
services for securities and raw materials and 
operations on securities and raw materials; financial 
transfer and transaction services and payment 
services; credit and debit card services; exchange and 
foreign exchange services; information, advice and 
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analyses relating to finance; quotations and trading 
futures on stock indices; provision of solvency reports 
and credit ratings; financial appraisal services; financial 
evaluation services; financial brokerage services; loan, 
credit and hire-purchase financing services; deposit 
services for securities, stocks and bonds; fund raising 
and financial sponsorship; insurance services; real 
estate affairs. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487397 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201912256 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.22, FR, 4517732 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Contrast products used in the field of magnetic 

resonance imaging (MRI). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487428 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201912261 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Heidelberger Chlorella GmbH, In der Heidelslach 4, 
69181 LEIMEN-ST.-ILGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Nutritional supplements for non-medical purposes 

based on proteins and fats as well as small amounts of 
mineral and dietary fibres. 

  Klasse 31   Animal foodstuffs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487529 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201912282 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Advicenne, 2 rue Briçonnet, 30000 NIMES, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; 
diagnostic preparations and materials; live organs and 
tissues for surgical purpose; medical dressings and 
plasters for application on the skin; pharmaceuticals 
and natural remedies; adhesives for affixing 
prostheses; alcohol for pharmaceutical purposes; 
amino acid preparations for medical purposes; animal 
dips [preparations]; amino acid preparations for 
veterinary use; animal semen for artificial insemination; 
animal sperm; antibiotics for fish; antibiotic food 
supplements for animals; antipyretic preparations; 
arsenic detoxification agents for medical purposes; 
attractants for pet animals; bacterial poisons; bacterial 
preparations for medical and veterinary use; bacterial 
preparations for veterinary purposes; bacterial 
preparations for medical purposes; bacteriological 
preparations for medical purposes; bacteriological 
preparations for veterinary purposes; bark extract for 
veterinary use; bark powder for medical use; bark 
extract for medical use; cachets for medicinal 
purposes; by-products of the processing of cereals for 
medical purposes; breath-freshening chewing gum for 
medicinal purposes; breath refreshers for medical 
purposes; bone growth media consisting of biological 
materials for medical purposes; bone cements for 
surgical purposes; bone cements for orthopaedic 
purposes; bone cement for surgical and orthopaedic 
purposes; bone cement for medical purposes; blood 
substitutes; blood protein fractions; blood plasma; 
blood for medical purposes; blood components; 
biological tissue cultures for veterinary purposes; 
biological tissue cultures for medical purposes; 
biological preparations for veterinary purposes; 
biological preparations for medical purposes; biological 
indicators for monitoring sterilization processes for 
medical or veterinary purposes; biochemical 
preparations for veterinary use; biochemical 
preparations for medical use; benzol detoxification 
agents for medical purposes; bath salts for medical 
purposes; bath preparations for medical purposes; bark 
powder for veterinary use; cord blood; cooling sprays 
for medical purposes; contraceptive sponges; 
contraceptive foams; collodion for pharmaceutical 
purposes; collagen for medical purposes; 
chromatographic supports for medical use; chlorine 
detoxification agents for medical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical 
contraceptives; chemical contraceptive sponges; 
cement for animal hooves; cellulose ethers for 
pharmaceutical purposes; cellulose esters for 
pharmaceutical purposes; cellular function activating 
agents for medical purposes; caustic pencils; castor oil 
as a coating for pharmaceuticals; cardiovascular 
agents for medical purposes; capsules sold empty for 
pharmaceuticals; capsules for medicines; cantharides 
preparations for veterinary use; cachets for 
pharmaceutical purposes; cantharides preparations for 
medical use; gases and gas mixtures for medical 
imaging use; gas mixtures for medical use; fodder 
additives for medical purposes; first-aid boxes, filled; 
first aid kits for domestic use; feeding stimulants for 
animals; feed supplements for veterinary use; eye 
drops; enzymes for veterinary purposes; enzymes for 
medical purposes; enzyme preparations for veterinary 
purposes; enzyme preparations for medical purposes; 
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enema preparations; ear candles for therapeutic 
purposes; drug delivery agents that facilitate the 
delivery of pharmaceutical preparations; drug delivery 
agents in the form of edible wafers for wrapping 
powdered pharmaceuticals; drug delivery agents in the 
form of dissolvable films that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations; drug delivery agents in 
the form of coatings for tablets that facilitate the 
delivery of pharmaceutical preparations; douching 
preparations for medical purposes; dog lotions for 
veterinary purposes; diagnostic radiopharmaceutical 
preparations; dextrins for pharmaceutical use; crystals 
for therapeutic purposes; corn remedies; cord blood for 
medical purposes; medical preparations; medical 
adhesives for binding wounds; medical adhesives for 
binding internal tissue; materials for surgical casts; 
marine antifoulants; lubricants for surgical purposes; 
lubricants for medical use; lotions for veterinary 
purposes; living cells for veterinary use; leeches for 
medical purposes; isotopes for medical purposes; 
intravenous fluids used for rehydration, nutrition and 
the delivery of pharmaceutical preparations; injectable 
dermal filler; impregnated medicated wipes; hydrogen 
peroxide for medical purposes; herbal sore skin 
ointments for pets; herbal anti-itch ointments for pets; 
haemostatic pencils; haemoglobin; greases for 
veterinary purposes; greases for medical purposes; 
greases for medical or veterinary purposes; gravel as a 
digestive aid for birds; gelatine for medical purposes; 
gases for medical purposes; nucleic acid sequences for 
medical and veterinary purposes; mud for baths; mixed 
biological preparations for medical purposes; mineral 
waters for medical purposes; mineral water salts; 
mineral preparations for medical purposes; mineral 
food preparations for medical purposes; milking grease; 
milk sugar for medical purposes [lactose]; microbicides; 
menthol vapor bath preparations for babies; methionine 
preparations; medicines for veterinary purposes; 
medicinal mud; medicinal healthcare preparations; 
medicinal clay preparations; medicinal alcohol; 
medicated toiletry preparations; medicated shampoos 
for pets; medicated shampoos; medicated eye-washes; 
medicated dry shampoos; medicated baby oils; 
medicated after-shave lotions; medicated additives for 
animal foods; radiotherapeutic hormones; radioactive 
substances for medical purposes; radioactive elements 
for medical use; radio-isotope markers for therapeutic 
or diagnostic use; radiation sickness treating agents; 
preparations of trace elements for human and animal 
use; preparations for use in naturopathy; pre-filled 
syringes for medical purposes; portable first-aid kits; 
pheromones; pharmaceutical preparations for 
veterinary use; pharmaceutical preparations for 
animals; petroleum jelly for medical or veterinary 
purposes; pearl powder for medical purposes; 
paracetamol preparations for oral administration; 
paracetamol preparations for intravenous 
administration; paracetamol modified release 
preparations; panthenol preparations for medical use; 
pain relief medication for veterinary purposes; oxygen 
baths; organotherapeutics; oral vaccine preparations; 
oral rehydration salts; oiled paper for medical purposes; 
nutritional supplements for veterinary use; therapeutic 
preparations for the bath; teat dips for dairy cows; 
surgical glues; surgical cements; stem cells for 
veterinary purposes; stem cells for medical purposes; 
solvents for removing adhesive plasters; solidified 
gases for medical purposes; solid oxygen for medical 
use; semen for artificial insemination; sealed 
radioactive substances for medical use; sea water for 
medicinal bathing; scrubs [preparations] for medical 
use; sanitary preparations for veterinary use; 
sandalwood oil for medical, pharmaceutical and 
veterinary purposes; salts for mineral water baths; 
rubbing alcohol; repellents for dogs; rehydration 
preparations; reconstituted cells for medical treatments 
for skin care; reconstituted cells for clinical treatments 
for skin care; reagents for use in veterinary genetic 
testing; reagents for use in medical genetic testing; 

reagents for medical use; radium for medical purposes; 
yeast for medical, veterinary or pharmaceutical 
purposes; yeast extracts for medical, veterinary or 
pharmaceutical purposes; veterinary preparations and 
substances; veterinary preparations; vascular grafts 
[living tissue]; vaccines for human use; vaccines; 
urease for medical purposes; udder creams for 
agricultural use; tryptophane preparations; trypsins for 
medical purposes; trichomycin preparations; trace 
element preparations for use by animals; trace element 
preparations for human use; tobacco-free cigarettes for 
medical purposes; thermal water. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487570 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912287 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

140 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEPMETKO 
(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: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487586 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912290 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

144 
(540) Gjengivelse av merket: 

SHENLIFO 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2020.04.20 - nr 17/20

75 
 

(111) Int.reg.nr: 1487589 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201912291 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DF Automotive GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Ring 13, 
24937 FLENSBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Helmets for bicycles; computer software packages; 

computer programmes for data processing; all relating 
to the design, modification and/ or customisation of 
automobiles, vehicles and their equipment. 

  Klasse 11   Bicycle lights. 
  Klasse 12   Automobiles and structural parts therefor; snow 

chains for motor vehicles; ski carriers for cars; ski 
carriers for cars; spoilers for automotive vehicles; 
automobile roof racks; sun-blinds adapted for 
automobiles; seat safety harnesses for motor cars; car 
safety seats for children; bicycle carriers; motorized 
scooters; non-motorized scooters [vehicles]; bicycles; 
bicycle tires [tyres]; pumps for bicycles, cycles; bicycle 
carriers; bicycle stands; cycle saddles; panniers 
adapted for cycles; water bottle cages for bicycles; 
water bottle cages for bicycles; child carrying trailers; 
covers for bicycle saddles; bicycle stabilisers; bicycle 
seat posts; rack trunk bags for bicycles; bicycle racks 
for vehicles; puncture repair outfits for bicycle tyres; 
fittings for bicycles for carrying beverages; fittings for 
bicycles for carrying luggage; parts and fittings for 
vehicles; motorbikes; motorcycle grip tape; panniers for 
motorcycles; luggage carriers for motorcycles; panniers 
adapted for motorcycles; fitted motorcycle covers. 

  Klasse 25   Gym suits; casualwear; footwear; clothing; 
sportswear; motorcyclists' clothing of leather; clothing 
for men, women and children. 

  Klasse 27   Carpets; door mats; carpets for automobiles. 
  Klasse 28   Skateboards; skateboards [recreational equipment]; 

roller skates; toy roller skates; scooters [toys]; in-line 
roller skates; protectors for elbows for use when riding 
bicycles [sports articles]; elbow guards [sports articles]; 
trampolines; waterski ropes; sleds [sports articles]; 
knee guards [sports articles]; protectors for elbows for 
use when skateboarding [sports articles]; sporting 
articles and equipment; protective supports for 
shoulders and elbows [sports articles]. 

  Klasse 35   Business management of retail outlets; business 
management of wholesale and retail outlets; retail 
services in relation to computer software; management 
of a retail enterprise for others; retail services in relation 
to sporting equipment; retail store services in the field 
of clothing; retail services in relation to bags; retail 
services in relation to lubricants; retail services in 
relation to sporting articles; retail services in relation to 
games; retail services in relation to toys; retail services 
in relation to clothing accessories; retail services in 
relation to bicycle accessories; retail services in relation 
to car accessories; retail services relating to sporting 
goods; retail services relating to automobile 
accessories; retail services in relation to diving 
equipment; retail services in relation to clothing; 
administration of the business affairs of retail stores; 
online retail store services relating to clothing; retail 
services connected with the sale of clothing and 
clothing accessories; retail services in relation to 
pushchairs; wholesale services in relation to sporting 
articles; display services for merchandise; ordering 
services for third parties; business management; 
computerized on-line ordering services; computerised 
compilation of order lists; promotion services; mail 
order retail services connected with clothing 

accessories; mail order retail services for clothing; 
wholesale services in relation to clothing; online retail 
services relating to clothing; online ordering services; 
provision of on-line business and commercial 
information; provision of space on web-sites for 
advertising goods and services; arranging commercial 
transactions, for others, via online shops; provision of 
commercial information from online databases; 
electronic commerce services, namely, providing 
information about products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; customer 
loyalty services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; retail services in relation to 
vehicles; retail services relating to automobile parts; all 
of the aforesaid services relating to the design, 
modification and/or customisation of automobiles, 
vehicles and their equipment. 

  Klasse 36   Automobile lease-purchase financing; insurance 
services relating to motor vehicles; credit services 
relating to motor vehicles; financial services relating to 
motor vehicles (excluding any services relating to fuel 
payment services); secured loans to fund the provision 
of instalment credit agreements on motor vehicles; 
financing relating to automobiles (excluding any 
services relating to fuel payment services); provision of 
finance for the purchase of motor vehicles. 

  Klasse 37   Providing information relating to the repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicles; providing 
information relating to the repair of bicycles. 

  Klasse 38   Providing user access to global computer networks; 
providing access to information via the internet; 
providing access to online computer databases; 
providing access to databases; on-line services, 
namely, message sending; communication by online 
blogs; all of the aforesaid services relating to the 
design, modification and customisation of automobiles, 
vehicles and their physical equipment. 

  Klasse 39   Providing information about automobiles for lease by 
mean of the internet; motorcycle rental; distribution 
[transport] of retail goods; rental of cycles. 

  Klasse 42   Computer software design; software creation; 
software development; all of the aforesaid services 
relating to the design, modification and customisation of 
automobiles, vehicles and their physical equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487592 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201912292 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.29, CH, 733744 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Planted Foods AG, Schmelzbergstrasse 7, 8092 
ZÜRICH ETH-ZENTRUM, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat and meat substitutes, including meat substitutes 

made from vegetables; poultry (meat) and poultry 
substitutes; processed fruits and vegetables, including 
preserved, frozen, dried and cooked fruit and 
vegetables; processed legumes; ready meals 
consisting primarily of meat, meat substitutes, poultry 
(meat), poultry substitutes or vegetables. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1487596 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912293 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

143 
(540) Gjengivelse av merket: 

YOMETEPO 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487610 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912296 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

132 
(540) Gjengivelse av merket: 

HAPEXITY 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487636 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912299 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

142 
(540) Gjengivelse av merket: 

TEPOWA 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487650 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912303 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, DE, 30 2019 012 

131 
(540) Gjengivelse av merket: 

LENMETY 
(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: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487682 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201912305 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.03, IT, 

302019000029459 
(540) Gjengivelse av merket: 

RANA PAN FRY GNOCCHI POPS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PASTIFICIO RANA S.P.A., Via Pacinotti, 25, San 
Giovanni Lupatoto, 37057 VERONA (VR), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Potato-based dumplings; potato-based gnocchi; 

quick-frozen vegetable dishes. 
  Klasse 30   Gnocchi; fish dumplings; flour-based gnocchi; stuffed 

pasta; stuffed dumplings; dumplings; ravioli; frozen 
meals consisting primarily of pasta. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487684 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201912307 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.20, EM, 018025218 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KROEYER INVEST ApS, Literbuen 11, 2740 
SKOVLUNDE, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, headgear and footwear, including socks, 

underwear, trousers, jackets, anoraks sweat suits, 
sweatpants, sweatshirts, sweaters, mittens, caps, sun 
visors [headwear], mufflers, shorts, vests, t-shirts, 
tennis shirts overalls, shoes, sandals, hoodies; clothing, 
headgear and footwear, including shoe covers, leg and 
sleeve warmers, training shoes for indoor and outdoor 
use, gloves, knitted gloves, ski gloves, gloves for 
biking, gloves for hunting, gloves for mountain climbing 
and hiking, gloves for canoeing and kayaking, shoe 
covers, speed suits [for sports]. 

  Klasse 35   Retail- and wholesale services with clothing, headgear 
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and footwear, including socks, underwear, trousers, 
jackets, anoraks sweat suits, sweatpants, sweatshirts, 
sweaters, mittens, caps, sun visors [headwear], 
mufflers, shorts, vests, t-shirts; retail- and wholesale 
services with tennis shirts overalls, shoes, sandals, 
hoodies, shoe covers, leg and sleeve warmers, training 
shoes for indoor and outdoor use, gloves, knitted 
gloves, ski gloves, gloves for biking, gloves for hunting, 
gloves for mountain climbing and hiking, gloves for 
canoeing and kayaking, shoe covers, speed suits [for 
sports]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487739 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201912321 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Glasssix technology (Beijing) co., LTD, No. 101, 1st 
Floor, Building 21, No. 130, Liangjiadian, Haidian 
District, 100095 BEIJING, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Chip (integrated circuit); electronic chip; remote 

control device; dimmer (electrical); sensor; control 
panel (electrical); stereoscopic instruments; integrated 
circuit; alarm. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487754 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201912322 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.02, CH, 733404 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 
4070 BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
  Klasse 41   Education, training. 
  Klasse 44   Medical services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1487775 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201912325 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.26, FR, 4510936 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Stylized letter M, the two vertical lines 
(730) Innehaver: 

 BIOCORP PRODUCTION, P.I.T. Lavaur La Béchade, 
63500 ISSOIRE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring instruments and apparatus; signaling 

apparatus and instruments; checking (supervision) 
apparatus and instruments; data processing 
equipment; software (recorded programs); memory or 
microprocessor cards; smart sensors. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; injection devices 
for pharmaceutical products; pen injectors for medical 
use; self-injection devices for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487792 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201912330 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Rödl Equity Partner Beteiligung GmbH & Co. KG, 
Äussere Sulzbacher Str. 100, 90491 NÜRNBERG, 
Tyskland 

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

advisory services, in particular taxation [accountancy] 
consultation and professional business consulting; 
presentation of and advertising for services for others 
via an Internet platform; arranging of contracts, for 
others, for the provision of services, in particular 
consultancy services in the field of business 
management, auditing, business process outsourcing 
and tax consultancy services, via an Internet platform; 
provision of commercial and business contacts via the 
Internet; collection, compilation and publication of 
directories of providers of services in electronic 
communications media, in particular via Internet 
platforms and e-mail newsletters; providing business 
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information via a website. 
  Klasse 36   Insurance consultancy; financial analyses; financial 

consultancy; mutual funds; property management; real 
estate appraisal; real estate agency services; real 
estate management; health insurance; life insurance; 
pension fund services; fiscal assessments; accident 
insurance; insurance brokerage; financial management; 
trusteeship; insurance services. 

  Klasse 38   Internet and communications services, namely 
providing access to an online marketplace for service 
providers; providing access to and transmission of 
information on the Internet; providing access to a 
database in form of a computer-based market, in 
particular by providing access to and transmission of 
information on supply and demand for services; 
providing access to and online transmission of address 
and industry directories and information contained 
therein; transmission of information of editorial content, 
in particular via Internet platforms and e-mail 
newsletters; telecommunications services, in particular 
data transmission and transmission of messages via 
the Internet; providing access to an Internet platform for 
others; providing access to an online evaluation and 
feedback system via third parties, namely for 
contractors exchanging services via an Internet 
platform; leasing access time to databases. 

  Klasse 41   Arranging, conducting and organization of seminars, 
conferences, training sessions, exhibitions and 
congresses; organization of entertainment and social 
events. 

  Klasse 42   Providing internet search engines with specific search 
functions, in particular for searching for service 
providers. 

  Klasse 45   Legal services; providing information relating to legal 
services and legal affairs; advisory services relating to 
legal issues. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487796 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201912331 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.07, CH, 733427 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

  Klasse 44   Medical services and provision of information on such 
services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487816 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201912334 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.19, JP, 2018-155683 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Kanto Kagaku Kabushiki Kaisha, 2-8, 
Nihonbashihoncho 3-chome, Chuo-ku, 103-0023 
TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical reagents, other than for medical or 

veterinary purposes; chemical substances for analyses 
in laboratories, other than for medical or veterinary 
purposes; chemical preparations for scientific 
purposes, other than for medical or veterinary use; 
industrial chemicals; chemical substances for 
preserving foodstuffs; chemical substances used as 
food additives. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; 
chemical reagents for medical or veterinary purposes; 
diagnostic reagents; clinical diagnostic reagents; 
diagnostic preparations for medical purposes; chemical 
preparations for pharmaceutical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical 
preparations for veterinary purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487823 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.31 

(210) Nasj. ref.nr: 201912337 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.31, EM, 018017254 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Moritz Pirker, Roggenkamp 15, 21726 OLDENDORF, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Wristwatches; key rings [split rings with trinket or 

decorative fob]; key rings and key chains, and charms 
therefor; watchstraps; housings for clocks and watches. 

  Klasse 18   Wallets; attaché cases; credit-card holders; holders in 
the nature of cases for keys; purses; luggage, bags, 
wallets and other carriers; handbags; card cases 
[notecases]; credit-card holders; credit-card holders; 
credit-card holders; toiletry bags; leather bags and 
wallets; leather coin purses; banknote holders; 
travelling sets; backpacks; key bags; key cases; casual 
bags; bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1487853 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201912346 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great West 
Road, TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical and medicinal preparations and 

substances; vaccines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487869 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201912350 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.08, EM, 018020943 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pekka Kinnunen toiminimen Race Addicts haltijana, 
Sukkatie 14, 87700 KAJAANI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Land vehicles and conveyances; snowmobiles; parts 

and fittings for vehicles; wheels and tyres, and 
continuous tracks for vehicles; tyre mounts; trailers 
[vehicles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487877 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201912353 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 LU LI 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 LU LI 

(730) Innehaver: 
 LULI GROUP CO., LTD., RESIDENT GOVERNMENT 

OF HOU ZHEN, SHOUGUANG CITY, 250014 
SHANDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 19   Plywood; manufactured timber; veneers; scantlings 

[carpentry]; fiberboard; resin compound boards for use 
as building materials; veneer wood; floor boards. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487892 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201912354 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.28, CH, 732842 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Immunovant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the field of pharmaceutical and biological therapeutic 
products, clinical trials and post-authorization research 
for the marketing of medicines and/or commercial post-
launching of medicines; pharmaceutical research and 
development; providing scientific research information 
in the field of pharmaceuticals, biomedicine, clinical 
trials and post-authorization research for the marketing 
of medicines and/or commercial post-launching of 
medicines. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 
information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical and biological 
products for the prevention and treatment of diseases, 
disorders and conditions. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487937 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201912359 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.19, JP, 2019-086136 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZEON CORPORATION, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-
ku, 100-8246 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Synthetic rubber. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487957 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201912361 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.05, AT, AM 

20858/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 backbone.one GmbH, Schottenfeldgasse 66/1/25, 
1070 WIEN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programmes for data processing; 

collaborative software; data management software; 
computer programmes for data processing; software 
and applications for mobile devices; collaboration 
management software platforms; software for the 
analysis of business data; software for the processing 
of business transactions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487989 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201912366 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hans Sommar, Faluvägen 36, 79535 RÄTTVIK, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Fuel additives (chemical); oil additives (chemical); 

gasoline additives (chemical); diesel additives 
(chemical); hydraulic oils. 

  Klasse 4   Oils; oil additives (non-chemical); fuels; fuel additives 
(non-chemical); oil-based lubricants; synthetic 
lubricants; solid lubricants; industrial lubricants; 

lubricants for vehicles; lubricants for boats and ships; 
lubricating and rust-proof sprays; cutting oils; cutting 
fluids; gasoline additives (non-chemical); diesel 
additives (non-chemical). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488009 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201912370 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JRSK, Inc, 82 Mercer Street, NY10012 NEW YORK, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Umbrellas; pet carriers; luggage inserts; luggage 

inserts, namely, packing cubes; backpacks; toiletry 
bags; beach bags; briefcases; handbags; shoulder 
bags; tote bags; wallets; pouches; card cases; reusable 
shopping bags; trunks; baby carriers; baby pouch 
carriers; make up bags; jewelry bags of textile material 
[empty]; shoe bags for travel; garment bags for travel; 
luggage tags; duffel bags; weekend bags; luggage and 
suitcases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488011 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201912371 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Val Kristopher Limited, 2nd Floor, Unit 2A, Hallam Mill, 
Hallam Street, SK26PT STOCKPORT, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Sweatpants; pants; printed t-shirts; Tee-shirts; track 

pants; T-shirts; sports pants; suede jackets; jackets; 
jeans; jogging pants; bomber jackets; denim coats; 
denim jackets; denim jeans; denim pants; denims 
[clothing]; down jackets; fur coats and jackets; fur 
jackets; men's and women's jackets, coats, trousers, 
vests; mock turtleneck shirts; heavy coats; heavy 
jackets; hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded 
tops; hoods; hoods [clothing]; shorts; shorts [clothing]; 
short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeved T-
shirts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1488017 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201912372 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZHEJIANG JINYUAN FLAX CO.,LTD, JINDA 
INDUSTRY PARK, BAIBU TOWN, HAIYAN, 314313 
ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 23   Yarn; linen thread and yarn; thread; darning thread 

and yarn; spun wool; spun cotton; rayon thread and 
yarn; sewing thread and yarn; jute thread and yarn; 
hemp thread and yarn. 

  Klasse 24   Fabric; nonwoven fabrics; silk-knit handicrafts; felts; 
towels of textile; bed linen; furniture coverings of textile; 
hada; banners. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488037 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201912375 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.19, JP, 2019-54531 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 590-
8577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles, including electric bicycles; parts, fittings and 

accessories for bicycles, including electric bicycles 
namely, hubs, internal gear hubs, bicycle hub which 
contains dynamo inside, bicycle hub which contains 
bicycle power meter inside, hub quick release levers, 
hub quick release devices, axles of hubs, gear release 
levers, gear shift levers, gear shifting apparatus, 
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, 
pulleys adapted for use with bicycles, chains, shift 
cables, cranks, crank which contains bicycle power 
meter inside, crank sets, front chain wheels, pedals, 
pedal which contains bicycle power meter inside, 
bicycle pedal cleats, toe clips, brake levers, brakes, 
brake cables, brake shoes, rims, brake rotors, brake 
pads, wheels, tires, inner tubes, spokes, spoke clips, 
bottom brackets, seat pillars, head parts for frame-fork 
assembly, suspensions, handlebars, handlebar stems, 
grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, 
gear position indicators for bicycles, electric motors for 

bicycles, switches for bicycles. 
  Klasse 25   Footwear; shoes; boots; shoes for cyclists (cycling 

shoes); boots for cyclists; fishing shoes; fishing waders; 
shoes for rowing boat; sandals; sandals for cyclist; 
sandals for anglers; overshoes; cycling shoe covers; 
soles; shoe soles; rubber soles; soles for footwear; 
soles for cycling shoes; insoles; insoles for footwear; 
insoles for cycling shoes; outsoles; shoe outsoles; 
rubber outsoles; outsoles for footwear; outsoles for 
cycling shoes; heelpieces; heelpieces for boots and 
shoes; heelpieces for cycling shoes; clothing; clothing 
for sports (sports uniforms); clothing for cyclists; bicycle 
racing clothing; clothing for fishing; clothing for rowing; 
clothing for gymnastics; outer clothing; cycling tops; 
rain protection wear; rain coats; rain suits; hats; caps; 
gloves; cycling gloves; bicycle racing gloves; socks; 
shirts; jackets; jerseys; vests; fishing vests; pants; 
tights; underwear; cycling shorts; cycling warmers; 
cycling toe covers; toe caps for waterproofing for 
cycling shoes; toe caps for cold weather for cycling 
shoes; covers for waterproofing for cycling shoes; 
covers for cold weather for cycling shoes; cycling 
bandanas; ankle gaiters; cleats for attachment to 
cycling shoes; cleats for attachment to sports shoes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488255 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201912564 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guerbet, 15, rue des Vanesses, 93420 VILLEPINTE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; 

disinfectants; diagnostic products used in magnetic 
resonance imaging. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488260 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201912565 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.12, CZ, 555279 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trelleborg Bohemia, a.s., Akademika Bedrny 531/8a, 
50003 HRADEC KRÁLOVÉ, VEKOSE, Den tsjekkiske 
republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   V-belts, cogged belts, flat belts, drive belts for engines 

and other driving machines; rubber shaft couplings for 
machines. 

  Klasse 12   Cycle tyres, bicycle tubes; V-belts, cogged belts, flat 
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belts for land vehicles. 
  Klasse 17   Stuffing rings, not of metal; shaft gaskets; bearing 

seals; mechanical rubber goods; pneumatic-
suspension bellows; rubber sleeves; gaskets; rubber 
plates; rubber foils; rubber grommets; liquid packings; 
rubber bellows; rubber inflatable dams; rubbery lifting 
pouches; rubber sealing pouches; rubber membranes; 
extruded hoses; extruded sections of rubber; rubber 
compensators. 

  Klasse 20   Rubber storage tanks; containers of rubber, for 
commercial use. 

  Klasse 28   Sports articles made of rubber; hockey pucks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488271 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201912567 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.12, CZ, 555280 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trelleborg Bohemia, a.s., Akademika Bedrny 531/8a, 
50003 HRADEC KRÁLOVÉ, VEKOSE, Den tsjekkiske 
republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   V-belts, cogged belts, flat belts, drive belts for engines 

and other driving machines; rubber shaft couplings for 
machines. 

  Klasse 12   Cycle tyres, bicycle tubes; V-belts, cogged belts, flat 
belts for land vehicles. 

  Klasse 17   Stuffing rings, not of metal; shaft gaskets; bearing 
seals; mechanical rubber goods; pneumatic-
suspension bellows; rubber sleeves; gaskets; rubber 
plates; rubber foils; rubber grommets; liquid packings; 
rubber bellows; rubber inflatable dams; rubber lifting 
pouches; rubber sealing pouches; rubber membranes; 
extruded hoses; extruded sections of rubber; rubber 
compensators. 

  Klasse 20   Rubber storage tanks; containers of rubber, for 
commercial use. 

  Klasse 28   Sports articles made of rubber; hockey pucks. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488280 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201912569 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd., 1760 Jiangling 
Road, Binjiang District, Hangzhou, ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Electric vehicles; automobile chassis; propulsion 

mechanisms for land vehicles; tyres for vehicle wheels; 
brakes for vehicles; gear boxes for land vehicles; 

vehicles for locomotion by land, air, water or rail; 
automobiles; motorcycles; vehicle anti-theft equipment. 

  Klasse 42   Vehicle roadworthiness testing; research and 
development of new products for others; software as a 
service [SaaS]; technical research; computer 
programming; monitoring of computer systems by 
remote access; computer software design; computer 
virus protection services; industrial design; creating and 
maintaining web sites for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488291 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201912570 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.21, EM, 018003377 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Recco Invest AB, Box 4028, 18104 LIDINGÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Helmets for use in sports; helmets for motorcyclists; 
life buoys; life belts; life saving harnesses; ring buoys 
for use in water rescue; life saving apparatus and 
equipment; life-saving capsules for natural disasters; 
lifesaving vests for use by dogs; life preservers; life-
saving rafts; protective clothing [body armour]; sports 
eyewear; shields for protecting the body against injury; 
safety clothing for protection against accident or injury; 
safety, security, protection and signalling devices; 
survival suits; life jackets; mobile telephones; cases 
adapted for mobile phones; smart wristbands that 
communicate data to other electronic devices; 
wearable communications devices in the form of 
wristwatches; signalling apparatus. 

  Klasse 14   Clocks; bracelets. 
  Klasse 18   Rucksacks for sporting and outdoor life; bags for 

sports. 
  Klasse 25   Clothing; clothing for skiing; sportswear; ski boots; 

hats. 
  Klasse 28   Sports equipment; gymnastic and sporting articles; 

paragliders. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488887 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201912661 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.02, EM, 018045588 
(540) Gjengivelse av merket: 

NIVEA MOISTURE CARE 
COMPLEX 

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

 Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253 HAMBURG, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated cosmetics; non-medicated skin care 

and skin cleansing preparations. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488900 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201912662 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.05, US, 88289170 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, Legal 
Department - Trademarks, CT06067 ROCKY HILL, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair styling preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488901 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201912663 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.05, US, 88289124 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HENKEL CORPORATION, One Henkel Way, Legal 
Department - Trademarks, CT06067 ROCKY HILL, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Hair coloring preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488903 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201912664 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.02, US, 88497941 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ESTARS LLC, 3993 Howard Hughes Pkwy, Suite 450, 
NV89169 LAS VEGAS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services, namely, providing a virtual 

currency for use by members of an on-line community 
via a global computer network; financial services, 
namely, providing electronic transfer of a virtual 
currency for use by members of an on-line community 
via a global computer network; financial services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an on-line community via a global 
computer network; financial services, namely, providing 
electronic transfer of a virtual currency for use by 

members of an on-line community via a global 
computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488919 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201912666 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Trusted Spirits, LLC, 210 West 101st Street, Suite 6F, 
NY10025 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Gin; spirits and liqueurs. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488930 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201912667 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.30, SE, 2018/07230 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Pandy Protein AB, Nytorgsgatan 17 A, 11622 
STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietetic confectionery adapted for medical purposes; 

dietary supplements for humans and animals; food 
supplements; protein dietary supplements; soy protein 
dietary supplements; food supplements consisting of 
amino acids; anti-oxidant food supplements; dietary 
supplemental drinks; health food supplements made 
principally of protein; all aforementioned goods also 
enriched with protein. 

  Klasse 29   Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; milk and milk 
products; edible oils and fats; edible seeds; fish 
crackers; potato crisps in the form of snack foods; 
banana chips; snack mixes consisting of dehydrated 
fruit and processed nuts; snack foods based on 
legumes, vegetables or nuts; all aforementioned goods 
also enriched with protein; soy-based snack foods; nut 
and seed-based snack bars. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; bread, pastries and 
confectionery; baked goods, confectionery and 
desserts; edible ices; ice confectionery; sugarless 
sweets; confectionery bars; sweetmeats (candy); fruit 
drops (confectionery); boiled sweets; chocolate; 
chocolate candies; chocolate based products; snack 
foods made from corn, wheat, whole wheat, muesli, 
rice or cereals; snack foods consisting principally of 
confectionery or cereals; all aforementioned goods also 
enriched with protein. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
protein-enriched sports beverages; flavoured waters; 
lemonades; all aforementioned goods also enriched 
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with protein. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488934 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201912669 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.09, EM, 018092655 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AEROSOL d.o.o., Kamniska ulica 39A, 1000 
LJUBLJANA, Slovenia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 

photographic, cinematographic, audio-visual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for recording, 
transmitting, reproducing or processing sound, images 
or data; recorded and downloadable media, computer 
software, blank digital or analogue recording and 
storage media; measuring apparatus; measuring 
devices, electric; measuring instruments; suspended 
particle analysers for analysing particulate pollution 
suspended in air; computer software for measuring, 
registration, analysis and processing of data regarding 
black carbon in air. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and industrial 
research services; technological consultancy; industrial 
and environmental analysis and research; design and 
development of computer hardware and software for 
measuring, analysing, presenting and processing data 
on black carbon in the air; research and development in 
the field of environmental protection; monitoring of 
remote control computer systems; computer 
programming; scientific laboratory services; computer 
system analysis; hosting services on web servers to 
provide the transmission of scientific information and 
data and to provide online advice in connection with the 
measurement, analysis, presentation and processing of 
black carbon data in the air. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488941 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201912672 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.01, BX, 1389650 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 United Soft Drinks B.V., 69, Reactorweg, 3542AD 
UTRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beer; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit juice beverages; sport drinks 
and energy drinks; syrups and other preparations for 
making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer). 
  Klasse 35   Advertising; advertising mediation and sales 

promotion; dissemination of advertising and 
promotional material, including via the internet, in the 
field of beers, mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, sports beverages and energy drinks, syrups and 
other preparations for making beverages; promotion of 
beers, mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, sports beverages and energy drinks, syrups and 
other preparations for making beverages; business 
mediation and wholesaling and retailing relating to the 
purchase, sale, import and export of beers, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, sports beverages and 
energy drinks, syrups and other preparations for 
making beverages; arranging of trade fairs and 
exhibitions for commercial and/or advertising purposes; 
provision of commercial information; public relations 
services; preparation of advertising campaigns relating 
to trade fairs, exhibitions and congresses; 
merchandising; business management; business 
administration; office functions; the aforesaid services 
whether or not provided via the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1488982 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201912676 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.06, KR, 

4020190034178 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celltrion, Inc., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, 22014 
INCHEON, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

autoimmune diseases. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1488990 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201912677 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.06, KR, 

4020190034003 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Celltrion, Inc., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, 22014 
INCHEON, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

autoimmune diseases. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1490370 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201913042 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.03 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.01, BX, 1389651 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 United Soft Drinks B.V., 69, Reactorweg, 3542AD 
UTRECHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
sports drinks and energy drinks; syrups and other 
preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer). 
  Klasse 35   Advertising; advertising mediation and sales 

promotion; dissemination of advertising and 
promotional material, including via the internet, in the 
field of beers, mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, sports beverages and energy drinks, syrups and 
other preparations for making beverages; promotion of 
beers, mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, sports beverages and energy drinks, syrups and 
other preparations for making beverages; business 
mediation and wholesaling and retailing relating to the 
purchase, sale, import and export of beers, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit 
beverages and fruit juices, sports beverages and 
energy drinks, syrups and other preparations for 
making beverages; arranging of trade fairs and 
exhibitions for commercial and/or advertising purposes; 
provision of commercial information; public relations 
services; preparation of advertising campaigns relating 
to trade fairs, exhibitions and congresses; 
merchandising; business management; business 
administration; office functions; the aforesaid services 
whether or not provided via the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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(111) Int.reg.nr: 1491042 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201913294 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.10 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.26, FR, 4510928 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Letter M in light blue. Stylized letter M, the two stems of 
the M being connected by a ribbon knot crossing in the 
middle to form a hanging loop 

(730) Innehaver: 
 BIOCORP PRODUCTION, P.I.T. Lavaur La Béchade, 

63500 ISSOIRE, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Measuring instruments and apparatus; signaling 
apparatus and instruments; checking (supervision) 
apparatus and instruments; data processing 
equipment; software (recorded programs); integrated 
circuit cards [smart cards]; smart sensors. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; injection devices 
for pharmaceutical products; injector pens for medical 
use; self-injection devices for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.04.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.04.20 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 309344 
(151) Reg.dato.: 2020.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.08 

(210) Søknadsnr.: 202004834 
(220) Inndato: 2020.04.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JONAS KJÆRGAARD, Terneveien 17, 1367 
SNARØYA, Norge 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 
 
 
(210) Søknadsnr.: 201605825 
(540) Gjengivelse av merket 
 MT-07 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 12   Motorsykler, scootere, mopeder, 

trehjulsmotorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder 
og deler og utstyr/tilbehør dertil. 

(731) Søker: 
 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha , 2500 Shingai, , 

IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS , Postboks 1570 Vika, 

0118, OSLO, NO 
 Søknad inngitt: 
 2016.05.18 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.15): 
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2020.01.14 
 Klagenemndas avgjørelse av 2020.04.02: 
 1 Klagen tas til følge. 

2 Søknadsnummer 201605825, ordmerket MT-07, 
registreres for de omsøkte varene i klasse 12. 

  
 
 
(210) Søknadsnr.: 201605826 
(540) Gjengivelse av merket 
 MT-09 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 12   Motorsykler, scootere, mopeder, 

trehjulsmotorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder 
og deler og utstyr/tilbehør dertil. 

(731) Søker: 
 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha , 2500 Shingai, , 

IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS , Postboks 1570 Vika, 

0118, OSLO, NO 
 Søknad inngitt: 
 2016.05.18 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.15): 
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2020.01.14 
 Klagenemndas avgjørelse av 2020.04.02: 
 1 Klagen tas til følge. 

2 Søknadsnummer 201605826, ordmerket MT-09, 
registreres for de omsøkte varene i klasse 12. 

  
 
 
(210) Søknadsnr.: 201605827 
(540) Gjengivelse av merket 
 MT-10 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 12   Motorsykler, scootere, mopeder, 

trehjulsmotorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder 
og deler og utstyr/tilbehør dertil. 

(731) Søker: 
 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha , 2500 Shingai, , 

IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS , Postboks 1570 Vika, 

0118, OSLO, NO 
 Søknad inngitt: 
 2016.05.18 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.15): 

 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2020.01.14 
 Klagenemndas avgjørelse av 2020.04.02: 
 1 Klagen tas til følge. 

2 Søknadsnummer 201605827, ordmerket MT-10, 
registreres for de omsøkte varene i klasse 12. 

  
 
 
(210) Søknadsnr.: 201605981 
(540) Gjengivelse av merket 
 MT-125 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
 12   Motorsykler, scootere, mopeder, 

trehjulsmotorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder 
og deler og utstyr/tilbehør dertil. 

(731) Søker: 
 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha , 2500 Shingai, , 

IWATA-SHI, SHIZUOKA-KEN, JP 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS , Postboks 1570 Vika, 

0118, OSLO, NO 
 Søknad inngitt: 
 2016.05.18 
 Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.15): 
 Det søkte merket nektes registrert. 
 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: 
 2020.01.14 
 Klagenemndas avgjørelse av 2020.04.02: 
 1 Klagen tas til følge. 

2 Søknadsnummer 201605981, ordmerket MT-125, 
registreres for de omsøkte varene i klasse 12. 
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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.: 1055481 
(210) Søknadsnr.: 201012087 
(151) Reg.dato: 2010.05.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.05.18 

(220) Inndato: 2010.11.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Technicolor Trademark Management, 8-10 rue du 

Renard, 75004 PARIS, Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparatus for receiving, recording, transmission, 
reproduction, storing, encrypting, decrypting of sound 
or images, namely transmitters and receivers for digital 
data, decoders for receiving multimedia content, 
especially videos, photos, sounds; electronic decoders; 
multimedia players; television apparatus; DVD, Blu-Ray 
disc and compact disc players and recorders; MP3 and 
MP4 players; multimedia servers; computer servers, 
computers; computer, telematic and telephone 
terminals especially for global communication networks 
(such as the Internet); telephone apparatus; modems, 
telecommunication routers; multimedia terminals, 
devices for accessing and controlling access to data 
processing apparatus, authentification devices intended 
for telecommunication networks; platforms for digital 
broadcasting of audio-video content and video games; 
apparatus for games adapted for use with television 
receivers; projection screens and projectors; lenses for 
cinematographic projectors; television and cinema 
recording studios, especially cameras, television 
monitors, mixing consoles, digital special effects 
apparatus; computer software for creating, managing, 
updating and using databases; computer software for 
providing user access to a computer or data 
transmission network, especially to a global 
communication network (such as the Internet); 
computer software and computer programs, especially 
software platforms for broadcasting content (video, 
data and sound) in the fields of media, entertainment 
and communication; platforms for digital broadcasting 
of audio-video content and video games; computer 
software for creating and developing video games; 
cinematographic films, DVDs, recording media for 
sound and video; musical and cinematographic pre-
recorded optical audio and videodisks on a large 
variety of subjects; video games, namely games 
adapted for use with an independent display screen or 
a monitor; memory cards and chips; spectacles for 3D 
films. 

  Klasse 38   Telecommunications services, namely services for 
transferring, migrating, broadcasting content (video, 
data and/or voice) in the fields of media, entertainment 
and communication; broadcasting and transmission of 
audio-video signals and/or data via satellite, cable, 
antenna or fiber optics; information broadcasting 
services by electronic and telematic means, especially 
via global telecommunication networks such as the 
Internet or with private or restricted access; digital 
transmission of films, events both live and from other 
entertainment media; broadcasting services and 
television services, music broadcasting, services for 

downloading audio-video content, especially videos-on-
demand (VOD); services for broadcasting of signals 
and audio-video data for personal stereos (podcasting); 
communication services between computer terminals; 
cable television transmission; communication services 
for voice over IP (Internet Protocol); videoconferencing 
services; rental of apparatus for transmitting sounds, 
images and data; rental, lending and provision of 
modems for others; rental of access time to a computer 
database server, in particular for global 
telecommunication networks such as the Internet; 
telecommunication services via gateway; technical 
consulting services on telecommunications. 

  Klasse 41   Entertainment; film production; electronic and digital 
broadcasting and production of cinematographic films, 
television programs, advertisements, video cassettes, 
DVDs; games production services; on-line games 
services; services for managing digital broadcasting of 
content; digital imaging services; 3D film production; 
postproduction services; services for studio recording 
of audio-video content; management of broadcasting 
premises (studios); scheduling of broadcasting dates 
for films; production of special effects for 
cinematographic films, advertising films and television 
programs; television animation services, cinema 
animation services and video animation services; rental 
of films, video cassettes and DVDs (videos-on-
demand), services for rental of apparatus for receiving 
and processing sound, images and data; rental of 
equipment and accessories for cinema and television; 
organization of conferences and exhibitions for cultural 
and entertainment purposes; teaching, providing of 
training, sporting and cultural activities; services for 
dyeing and colorizing; services for color correction; 
photomontage, services (preparing, installing and 
managing) for subtitling, dubbing, copying of cassettes 
or DVDs, preparing, installing and managing audio-
video content in multiple formats for final broadcast; 
technical consulting services on entertainment. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1140336 
(210) Søknadsnr.: 201214109 
(151) Reg.dato: 2012.09.13 
(180) Registreringer 

utløper: 
2022.09.13 

(220) Inndato: 2012.12.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

RECAREDO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Recaredo Mata Casanovas SA, C/ Tamarit, 10, 

Apartado 15, 08770 SAN SADURNI D'ANOIA 
(BARCELONA), Spania 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); especially wines 

and sparkling wines. 
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(111) Reg.nr.: 1328652 
(210) Søknadsnr.: 201700746 
(151) Reg.dato: 2016.09.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.09.05 

(220) Inndato: 2017.01.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Axanova AG, Ottenhofenstrasse 35, 8738 

UETLIBURG, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Non-medicated preparations for soothing sunburns; 
non-medicated ointments used in sunburn prevention 
and treatment;  bath and shower gels and salts, other 
than for medical use; non-medicated massage 
preparations; non-medicated foot lotions;  non-
medicated lip protection products; non-medicated 
washes for intimate use;  skin care preparations;  non-
medicated skin-cleansing preparations; cosmetic 
preparations for body care;  skin texture refining 
products;  non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; soaps;  perfumery products, essential oils, non-
medicated creams for scalp care;  hair lotions;  
medicated shampoos; mouthwashes, not for medical 
use;  breath fresheners other than for medical use; 
dentifrices. 

  Klasse 5   Bandages for dressings;  plasters, materials for 
dressings; compresses; disinfectants;  ointments for 
pharmaceutical use; pharmaceutical preparations for 
wounds;  medicated muscle relaxants for the bath;  
medicinal creams for skin care. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1348286 
(210) Søknadsnr.: 201707130 
(151) Reg.dato: 2017.01.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2027.01.08 

(220) Inndato: 2017.06.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Recaredo Mata Casanovas SA, C/ Tamarit, 10, 

Apartado 15, 08770 SAN SADURNI D'ANOIA 
(BARCELONA), Spania 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Beers; mineral waters and other non-alcoholic 

beverages; fruit-based beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. 

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); especially wines 
and sparkling wines. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1370217 
(210) Søknadsnr.: 201713657 
(151) Reg.dato: 2016.12.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.22 

(220) Inndato: 2017.10.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

LiquidM 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 LiquidM Technology GmbH, Schlesische Strasse 

29/30, 10997 BERLIN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Compact discs, DVDs and other digital recording 
media; recorded or downloadable software, including 
apps and multimedia products; recorded or 
downloadable databases; electronic publications 
(including multimedia publications), photographs, audio 
files (all of the aforesaid being recorded or 
downloadable); electronic newsletters; recorded or 
downloadable recorded files; information technology 
and audiovisual equipment; all the aforesaid goods in 
particular in connection with and/or in the field of 
marketing, rental, brokerage and procurement of 
advertising space, advertising time, advertising media 
and other advertising opportunities, in particular in the 
context of websites and apps for mobile apparatus; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 16   Printed matter; photographs [printed]; stationery and 
educational supplies; all the aforesaid goods in 
particular in connection with and/or in the field of 
marketing, rental, brokerage and procurement of 
advertising space, advertising time, advertising media 
and other advertising opportunities, in particular in the 
context of websites and apps for mobile apparatus; 
parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in this class. 

  Klasse 35   Advertising, marketing and promotional services; 
commercial trading and consumer information services, 
namely auctioneering, rental of vending machines, 
arranging of contracts for the purchase and sale of 
goods and services, for others, arranging of 
commercial and business contacts, collective buying for 
third parties, evaluations relating to commercial 
matters, arranging of competitions for advertising 
purposes; purchasing agency services, import and 
export agency services, negotiation and conclusion of 
commercial transactions for third parties and 
commercial intermediation services, ordering services 
for third parties, price comparison services, 
procurement services for others, arranging 
subscriptions to publications, online publications, 
information packages and media packages for others; 
retailing and wholesaling of goods and services in the 
field of advertising; business assistance, management 
and administrative services; business analysis, 
research and information services; all the aforesaid 
goods in particular in connection with and/or in the field 
of marketing, rental, commercial intermediation 
services and procurement of advertising space, 
advertising time, advertising media and other 
advertising opportunities; in particular in the context of 
websites and apps for mobile apparatus; rental of 
objects in connection with the providing of the aforesaid 
services, included in this class; consultancy and 
information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 

  Klasse 38   Telecommunication services; all the aforesaid goods 
in particular in connection with and/or in the field of 
marketing, rental, brokerage and procurement of 
advertising space, advertising time, advertising media 
and other advertising opportunities, in particular in the 
context of websites and apps for mobile apparatus; 
rental of objects in connection with the providing of the 
aforesaid services, included in this class; consultancy 
and information in relation to the aforesaid services, 
included in this class. 
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  Klasse 41   Publishing and reporting; education, entertainment 
and sports; translation and interpretation; all the 
aforesaid goods in particular in connection with and/or 
in the field of marketing, rental, brokerage and 
procurement of advertising space, advertising time, 
advertising media and other advertising opportunities, 
in particular in the context of websites and apps for 
mobile apparatus; rental of objects in connection with 
the providing of the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 42   It services, namely development, programming and 
implementation of software, development of computer 
hardware, hosting, providing of temporary use of non-
downloadable software, non-downloadable apps, non-
downloadable databases and non-downloadable 
multimedia products, software as a service (saas) and 
rental of software; rental of computer hardware and 
installations, it consultancy and information services, 
computer security services, virus protection and 
software repair services, duplication of computer 
software, data recovery and data conversion of 
electronic information, data encoding, computer 
analysis and diagnostics services, research and 
development of computers and computer systems and 
implementation of computer programs in networks, 
computer project management, data mining, digital 
watermarking, computer services, technological 
services in connection with computers, design, 
development and implementation of computer networks 
and computer networks configuration services; 
updating the memory banks of computer systems, data 
migration services, updating of websites, for others, 
monitoring of computer systems by remote access; 
scientific and technological services; testing, 
authentication and quality control; design services; all 
the aforesaid goods in particular in connection with 
and/or in the field of marketing, rental, brokerage and 
procurement of advertising space, advertising time, 
advertising media and other advertising opportunities, 
in particular in the context of websites and apps for 
mobile apparatus; rental of objects in connection with 
the providing of the aforesaid services, included in this 
class; consultancy and information in relation to the 
aforesaid services, included in this class. 

  Klasse 45   Legal services, in particular issuing of licences; all the 
aforesaid goods in particular in connection with and/or 
in the field of marketing, rental, brokerage and 
procurement of advertising space, advertising time, 
advertising media and other advertising opportunities, 
in particular in the context of websites and apps for 
mobile apparatus; rental and leasing of objects in 
connection with the providing of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1424146 
(210) Søknadsnr.: 201812413 
(151) Reg.dato: 2018.03.26 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.03.26 

(220) Inndato: 2018.09.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Banco Santander, S.A., Paseo de Pereda, 9-12, 39004 

SANTANDER (CANTABRIA), Spania 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic recording media, digital 
recording media; mechanisms for coin-operated 

apparatus; data processing equipment, computers; 
software; software [recorded programs]; electronic 
publications, namely newspapers and magazines, 
downloadable onto mobile devices, tablets and 
computers; downloadable mobile application for mobile 
devices, tablets and computers; cloud downloadable 
software for mobile devices, tablets and computers; 
downloadable software for mobile devices, tablets and 
computers; downloadable computer databases. 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; advisory 
services for business management; business 
management assistance; business management and 
organization consultancy; business auditing; financial 
and accounting auditing; accounting advice for tax 
preparation; price comparison services; market studies; 
economic forecasting; promotion of products and 
services through the sponsoring of sports events; 
financial records management; business planning 
consulting; organization and management of customer 
loyalty programs; administrative services relating to 
credit card registration; database management, data 
processing. 

  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; insurance consulting; insurance 
brokerage; insurance management services; insurance 
processing; leasing and renting; consultancy, advice 
and information on financial matters; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; investment 
services for money, capital and funds; investment 
advice; financial banking; banking services and 
activities; on-line banking and private banking; safe 
deposit services; financial sponsorship; granting of 
scholarships for studies; issuance of credit and debit 
cards; check verification; debt collection services 
[factoring]; factoring; crowdfunding; charitable fund 
raising; exchanging money; actuarial services; buying 
and selling of stocks; brokerage services; property 
brokerage; securities brokerage; securities (stocks and 
bonds) brokerage; brokerage of stocks, bonds and 
securities; deposits of valuables; exchanging money; 
clearing house operations; real-estate advice and 
consulting; real property appraisal. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment services; sporting 
and cultural activities; education information; 
organization of educational talks; organization of 
educational competitions; organization of conferences 
and symposiums; training courses relating to banking, 
business and finance; organization of training activities; 
publication of books; supply of electronic publications 
online, not downloadable; publication of texts other 
than advertising texts; electronic publication of books 
and newspapers online; conducting of exhibitions for 
entertainment purposes; conducting of sports, culture, 
entertainment and educational events; entertainment 
information; recreational activities; recreation 
information. 

  Klasse 42   Scientific and technological services, as well as 
associated research and design services; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer equipment and software; 
programming, implementing, installation and 
maintenance of software; software consultancy; rental 
of software; computer programming; development, 
updating and maintenance of database systems; data 
storage; technical support services in the field of 
information technology; hosting of servers; hosting 
computer sites (websites); creation and maintenance of 
websites; web portal services (designing or hosting); 
industrial design; computer security services; 
monitoring of computer systems; recovery of computer 
data; provision of online non-downloadable software; 
design and integration (programming) of applications 
and development of programs for computers and 
mobile computing devices (smart phones and 
computers in tablet form); consultancy and information 
services relating to information technology; provision of 
information relating to technology; research of software, 
hardware, computer programs, information technology 



 begrensing av varer og tjenester for int.merker 2020.04.20 - nr 17/20

92 
 

and data processing. 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1464558 
(210) Søknadsnr.: 201906126 
(151) Reg.dato: 2019.02.04 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.02.04 

(220) Inndato: 2019.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Heng Yuan Xiang (Group) Co Ltd, 358 Jinling Road E, 

200021 SHANGHAI, Kina 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 18   (Animal) skins, pelts; card cases [notecases]; 
travelling bags [trunks]; rucksacks, backpacks; 
handbag; shopping bags; leather straps/leather thongs; 
fur, fur-skins; walking sticks, canes; umbrellas. 

  Klasse 20   Air pillows, not for medical purposes; bedding, except 
linen; cushions; pillows; bolsters; air cushions, not for 
medical purposes; down leather pillow; jade pillow; 
magnetic pillow. 

  Klasse 35   Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; advertising agency services, publicity 
agency services; providing commercial information and 
advice to consumers (consumer suggestion agencies); 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; outsourcing services 
(commercial assistance); import-export agency 
services; sales promotion for others; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]; organization of fashion shows for 
advertising or sales; television advertising. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 173952 
(151) Reg.dato.: 1996.06.06 
(151) Int. reg. dato: 1996.06.06 
(180) Registreringen utløper: 2026.06.06 
(210) Søknadsnr: 19950778 
(220) Inndato: 1995.02.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

Pharmateket 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Pharma Nord ApS, Sadelmagervej 30-32, 7100 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Hele klassen 
  Klasse 3   Hele klassen 
  Klasse 5   Hele klassen 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 176410 
(151) Reg.dato.: 1996.08.22 
(151) Int. reg. dato: 1996.08.22 
(180) Registreringen utløper: 2026.08.22 
(210) Søknadsnr: 19954674 
(220) Inndato: 1995.07.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

MATAS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Matas Operations A/S, c/o Matas A/S, Rørmosevej 1, 

3450 ALLERØD, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hele klassen 
  Klasse 5   Hele klassen 
  Klasse 10   Hele klassen 
  Klasse 35   Hele klassen 
  Klasse 36   Hele klassen 
  Klasse 41   Hele klassen 
 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 295817 
(151) Reg.dato.: 2018.01.15 
(151) Int. reg. dato: 2018.01.15 
(180) Registreringen utløper: 2027.07.28 
(210) Søknadsnr: 201709930 
(220) Inndato: 2017.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 DXC Technology Company, 1775 Tysons Boulevard, 

VA22102 TYSONS, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; nedlastbar programvare; 
dataprogrammer; det foregående ekskluderer 
programvare eller dataprogrammer som har som sin 
viktigste funksjon å generere, behandle, måle, 
analysere, registrere, forsterke, forbedre, produsere, 
reprodusere, overføre, kontrollere, teste, motta og spille 
av lydsignaler, lydfiler, lyder, og visuelle signaler; 
datamaskinvare; biometriske opptaks- og 
verifikasjonsutstyr; nedlastbare publikasjoner; 
elektroniske publikasjoner. 

  Klasse 35   Forretningskonsultasjoner; forretningsledelses-
konsultasjoner; forretningsinformasjon; 
forretningsstrategi-tjenester; bedrifts 
undersøkelsestjenester; outsourcingtjenester 
[forretningsassistanse]; Ledelse av og rågivning for 
forretningsprosesser;  forretningsprosess 
outsourcingtjenester; oursourcing i området 
informasjonsteknologi; outsourcing av telefonsenter- og 
datasenter-drift; forretningsdataanalyser; 
forretningskonsultasjoner i området stordata; 
databehandling; databaseforvaltning; revisjon av 
juridiske regninger; konsultasjoner for gjennomgang av 
forretningseffektivitet av leverandører av juridiske 
tjenester; konsultasjoner relatert til 
forretningseffektivitet; distribusjonsnettverk-
konsultasjoner og forvaltningstjenester; 
forretningskonsultasjons-tjenester relatert til 
katastrofeplanlegging og gjenoppretting; 
kontorfunksjoner; informasjons-, konsultasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt 
forskning og design dertil; industrielle analyse og 
forskningstjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; informasjonsteknologi 
(IT) konsultasjonstjenester; tilveiebringelse av teknisk 
rådgivning relatert til datamaskinvare og programvare; 
design, testing, installasjon, integrasjon, 
vertvirksomhet, og oppdatering av programvare og 
dataprogrammer; programvare som en tjeneste [SaaS]; 
tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare; 
platform som en tjeneste [PaaS]; datasikkerhets-
konsultasjoner og evalueringer; data-
antivirusbeskyttelses-tjenester; tilveiebringelse av 
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sikkerhetstjenester for dataprogramvare, datanettverk, 
og datasystemer; forskning relatert til sikkerhet; 
nettverkssikkerhets-tjenester; infrastruktur som en 
tjeneste [IaaS]; tilveiebringelse av virtuelle datamiljøer 
gjennom skydatabehandling; data- og tekniske 
supporttjenester; gjenoppretting av data; drift og 
oursourcing av datasentere for andre; datatjenester, 
nemlig, datasystem-administrasjon for andre; utvikling, 
vedlikehold, og vertvirksomhet av databaser; design, 
utvikling, konfigurasjon, og integrering av datasystemer 
og nettverk; overvåkning av datasystemer for å 
besørge ordentlig funksjon; sky-vertvirksomhet og 
migrasjonstjenester; sky-databehandling; sky-tjenester, 
nemlig, integrering  av privat og offentlig sky-
databehandlingsmiljøer; datatjenester, nemlig, 
tilveiebringelse av online portaler som gjør det mulig for 
ansatte i en bedrift å få tilgang til og installere 
dataprogramvare-applikasjoner fra bedriftens online-
programvare og –applikasjonsforretning; 
tilveiebringelse av et web-basert system og online 
portal for brukere å administrere, låse, låse opp, slette 
data, og lokalisere mobile og trådløst utstyr via 
fjernstyring; forskning i området teknologi; 
datasikkerhetstjenester; datamigrasjonstjenester; 
elektronisk datalagring; fjern-databackup-tjenester; 
kryptering, dekryptering og autentisering av 
informasjon, beskjeder og data; autentifisering, 
utstedelse og validering av digitale sertifikater; 
administrasjon av brukerrettigheter i datanettverk; 
katastrofe-gjenopprettingstjenester (data-); 
produktforskning, design og utvikling; informasjons-, 
konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de 
forannevnte tjenester. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 

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

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

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

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

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

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

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

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

tekst, dokumenter og data, salgsfremmende tjenester; 
administrative tjenester for bedrifter; 
regnskapstjenester; forvaltning av kunderelasjoner; 
organisering, drift og kontroll av salgs- og 
markedsføringsprogrammer samt incentivordninger; 
formidling av produktinformasjon og rådgivning til 
potensielle kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, 
multimedia apparater og instrumenter, TV og 
radioutstyr, audiovisuelt utstyr, set-top-bokser, 
videospillere, videoopptakere, computerspill software, 
maskinvare og eksterne enheter; utleie av plass for 
reklame; TV-reklamer; utarbeidelse og presentasjon av 
audiovisuelle visninger for reklameformål; formidling av 
reklamemateriell; arrangering og gjennomføring av 
messer og utstillinger; arrangering og ledelse av 
handelsmesser og utstillinger innen elektronikk, data- 
og videospill for data- og videospillindustrien; 
annonsering og markedsføring av TV-tjenester; 
kompilering av forretningsstatistikk og kommersiell 
informasjon; tjenester i forbindelse med lojalitetskort; 
markedsføringsstudier; markedsføring av 
radioprogrammer, TVprogrammer, filmer, innspilte 
videobånd, lyd og / eller visuelt materiale, innspilte 
videokassetter, DVDer eller forhåndinnspilte 
videoplater; overvåking og analyse av 
samtaleinformasjon (kontortjenester); 
forretningsplanlegging, inspeksjon, undersøkelser og 
avgrensningstjenester; mottak, lagring og formidling av 
datastyrt forretningsinformasjon; bedriftsøkonomi og 
kontorfunksjoner inkludert lagring av datastyrt 
forretningsinformasjon; innsamling av 
forretningsstatistikker og kommersiell informasjon, alle 
knyttet til TV, radio, satellittkringkasting og videospill; 
magasin og avisabonnement; oppstilling for tredjemann 
av en rekke varer, nemlig blekemidler og andre midler 
til klesvask, rengjøring, polering, skuring og sliping, 
rengjøring, preparater til rengjøring, bleking og sliping, 
all for vaske av tøy, antiperspiranter, parfymer, ikke-
medisinske toalettpreparater, kosmetiske preparater, 
tannpleiemidler, toalettartikler, hårpreparater, sjampo, 
såper, essensielle oljer, skjønnhetsprodukter, 
toalettsaker, hygieneprodukter, kosmetikk, parfyme, 
stearinlys, alle de forannevnte varer laget av ubleket og 
/eller organisk og /eller biologisk nedbrytbare 
ingredienser, farmasøytiske og veterinære varer, 
industrielle oljer og fett, smøremidler, drivstoff (inkludert 
for motorer) og belysningsstoffer, drivstoff 
tilsetningsstoffer og preparater for å øke forbrenning av 
drivstoff, maskiner og verktøymaskiner, motorer, 
turbiner for kraftproduksjon, kontrollpaneler for turbiner 
for kraftproduksjon, maskiner til husholdningsbruk, 
bygging, oppussing og hagevarer, utstyr for dekorering 
av hjem, maling og lakk, håndverktøy, vitenskapelig, 
nautiske, geodetiske, fotografisk, kinematografisk, 
optisk, veiing apparater og instrumenter til veiing og 
måling, radio, fjernsyn, lydopptak, gjengivelse av lyd, 
telekommunikasjon, signalering, kontroll (tilsyn) og 
undervisningsapparater og -instrumenter, apparater for 
opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, 
overføring, gjengivelse eller mottak av lyd, bilder eller 
audiovisuelt innhold, elektriske og elektronisk apparater 
for bruk til mottak av satellitt-, bakkenett- eller 
kabelsendinger, fjernsynsapparater, LCD og 
plasmaskjermer, hjemmekinoanlegg, forsterkere, 
høyttalere, radioer, trådløse lyd og/eller audiovisuelle 
anordninger, bærbare trådløse lyd og / eller 
audiovisuelle enheter, fjernkontroller, spillkontrollere, 
trådløse spill kontroIlere, trådløse tastaturer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser, digitale set-top bokser, HD set-top bokser, 
personlig videoopptaker, set-top bokser for bruk i 
dekoding og mottak av satellitt-, bakkenett- og 
kabelsendinger, apparater for dekoding av kodet 
signaler, inkludert set-top bokser for TV-signaler, set-
top boks apparater inkludert en dekoder og en 
interaktiv seerguide, set-top boks apparater inkludert 
en dekoder og en opptaker for opptak av TV- og 
lydprogrammer, set-top boks apparater inkludert en 
dekoder og en opptaker programmerbar å overføre 
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lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
innspillinger, parabolantenner, lavstøyblokker, 
satellittmålere, dataprogrammer for å muliggjøre 
datasøk, kodede programmer for datamaskiner, og for 
databehandling og telekommunikasjon, telefoner, 
mobiltelefoner, PDA'er, telefon- og radiomodemer, 
fjernsynsapparater, inkludert en dekoder, set-top 
bokser for bruk i dekoding og mottak av satellitt, 
bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 

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

linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, reisekister 
og reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 



 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2020.04.20 - nr 17/20

102 
 

radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 
de ovennevnte, sykkellykter, deler og tilbehør dertil, 
sykler, stisykler, bane- og velodromsykler, mountain 
bikes, landeveissykler, terrengsykler, 
konkurransesykler, cyclo-cross sykler, rulleski, BMX 
sykler, innendørssykler, deler, utstyr og tilbehør til alle 
de nevnte varer, sykkelrammer, styre og styrestammer 
for sykler, styretape, styrehåndtakk, sadler, setepinner, 
setestolpe, sykkelfelger, sykkelgir, tannhjul for sykler, 
girsystem for sykler, gruppe sett med tannhjul, kjeder 
for sykler, ringeklokker for sykler, kurver for sykler, 
bremser for sykler, eiker for sykler, beskyttelseskåpe 
for sykler, sykkelpedaler, sykkelpumper, hjul og dekk 
for sykler, innerslanger for sykler, sprutbeskyttere for 
sykler, sykkelstøtter, sykkelvesker, sykkelstabilatorer, 
bagasjevesker for sykler, transportstativer og 
bærestativer for sykler, barneseter for feste på sykler 
og deler og tilbehør dertil, overtrekk til sykler og 
sykkelsadler, retningsveivisere og -signaler til sykler, 
bagasjebrett for å bringe mat og drikke, drikkeflasker, 
flaskeholdere for sykler, lappesaker og sett til 
sykkeldekk, fotstropper og clips til sykkelsko, 
bukkestyrer, sykkeltilhengere, takstativ, takstativ for 
sykler, takstativ og takbokser for landkjøretøy, krank for 
sykler, kraftmålere for sykler, deler og tilbehør til alle 
forannevnte varer, ur og kronometriske instrumenter, 
armbåndsur, klokker, klokkereimer, armbånd til 
armbåndsur, urreimer av ethvert materiale, esker til 
armbåndsur og klokker, urkjeder, visere til ur og 
armbåndsur, urskiver, urskiver til armbåndsur, 
elektriske ur, mekaniske og automatiske ur, urverk til 
armbåndsur og klokker, deler til ur og armbåndsur, 
hengende ur, sportsur, fjær til ur og armbåndsur, låser 
til armbåndsur, ur for utendørsbruk, armbåndsur til 
sportsbruk, armbåndsur med hukommelsesfunksjoner, 
tidtagningsutstyr, stoppeklokker, deler og beslag til alle 
forannevnte varer, sportsklær, sportsbekledning, fottøy 
til sport, hodeplagg for sport, capser, hatter, uniformer, 
solskjermer, deler og tilbehør til alle de forannevnte 
varer, ruller for sykler, treningsapparater for sykler, 
turbotreningsapparater for sykler, ruller for stasjonære 
sykler, computerstyret treningsapparater, deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer, kjøtt, fisk, fjærkre, 
vilt, konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og 
grønnsaker, fruktdesserter, syltetøy, kompotter, egg, 
melk, melkeprodukter, spiselige oljer og spiselige 
fettstoffer, meieriprodukter, smør, margarin, 
smørerstatninger, konserverte retter, pikkels, spiselige 
nøtter og før og produkter fremstilt herav, skalldyr, 
snacks, ferdigretter, supper, sauser og preparater til 
fremstilling av sauser eller supper, produkter fremstilt 
av ovennevnte vare, kaffe, te, kakao, sukker, ris, 
tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og preparater 
fremstilt av korn og mel, brød, konditor- og 
konfektyrvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, 
bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, kryddersauser, 
råis, krydderier, kjeks (ikke for dyr), kaker, pastavarer, 
pastaprodukter, deigvarer, sjokolade, ikke-medisinske 
konfektyrvarer, iskrem, vannis og frosne konfetyrvarer, 
kaffeessenser og kaffeerstatning, drikkevarer og 
preparater hertil, puddinger, desserter, ferdigretter og 
tilberedte snacksvarer og fyll, produkter fremstilt av 
ovennevnte varer, friske frukter og grønnsaker, bløt- og 
skalldyr, øl, mineralvann og kullsyreholdig vann og 
kullsyreholdig vann samt andre ikke-alkoholholdige 
drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre 
preparater til fremstilling av drikke, alkoholholdig drikke, 
dog ikke øl, energidrikker, kompilering av tv-kanaler 
solgt som en pakke slik at kunder lett kan se på og 
kjøpe disse varer, inkludert via en nettside på internett, 
via en interaktiv tv-shoppingkanal, en digital tv-
shoppingkanal, et begrenset nettverk på internett eller 
via interaktiv tv og/eller telekommunikasjon (inklusive 

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

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

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet; transmisjon via 
kabel-TV; kommunikasjon via mobiltelefoner; 

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

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

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

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

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

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

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

personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
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innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
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gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 
distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 



 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2020.04.20 - nr 17/20

143 
 

befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg, reisekister 
og reisetasker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, 
sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, 
ryggsekker, skolesekker, strandvesker, bager, kofferter, 
skuldervesker, campingbager, vesker for bobiler, 
pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, bokser av 
lær eller skinn, attaché kofferter, lommebøker, 
skoleransler og -kofferter, dokumentmapper (av lær) 
attachémapper, strandvesker, stokker, lommebøker for 
kort, nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), 
parasoller, lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, 
bager, skoleransler, slyngevesker, bæreposer, 
kofferter, vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, 
draktposer, reisekister, paraplytrekk, klær, sko, 
hodeplagg, undertøy, klær for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, 
gensere, collage gensere, vester, kjoler, jumpere, 
nattøy, kåper, oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, 
skjerf, hatter, luer, caps, votter, ørevarmere, 
vinterdresser, belter, kitler, badetøy, parkdresser, 
smekker, strømper, sokker, vanntette klær, undertøy, 
fottøy for menn, kvinner og barn, sko til, joggesko, 
sandaler, slippers, tøfler, støvler, hodeplagg for menn, 
kvinner, barn og spedbarn, luer, pannebånd, 
øreklokker, capser, treningsgensere, smokingskjorter, 
bluser, jakker, slips, dresser, drakter, badedrakter, 
belter, underdeler, skjørt, kjoler, jakker, luer, caps, 
smokinger, bukser, vester, strømper, skjerf, pyjamas, 
undertøy, kilter, halstørklær, sjal, sko, støvler, tøfler, og 
treningssko, blazere, pannebånd, armbånd, kjeledress, 
arbeidsklær, treningsbukser, og nattøy, hårpynt, 
belysning, kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, 
keramikk, smykker, møbler, sanitærutstyr, kunst, 
malerier, plakater, postkort, utskrifter, bilder, beholdere 
til husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
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på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 

tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 
brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell; online plakater, fotografier, 
bilder, artikler, bilag og billetter som gir tilgang til en 
samling av TV-kanaler som selges i en pakke via en 
tredjeparts app; elektroniske oppslagstavler; 
elektroniske penner [visuelle visningsenheter]; 
elektroniske lommeoversettere; nedlastbare 
elektroniske publikasjoner; elektroniske merkelapper 
for varer; kodede identifikasjonsarmbånd, magnetiske; 
kodede magnetiske kort; forstørrelsesapparater 
[fotografi]; episkoper; ergometere; eksponeringsmeter 
[lysmålere]; brillehus; brillekjeder; brillesnører; 
brilleinnfatninger; brillerammer; okularer; faksmaskiner; 
falskmynt detektorer; fiberoptiske kabler; apparater for 
kutting av film; eksponerte filmer; filtre for respiratoriske 
masker; filtre for ultrafiolette stråler, for fotografering; 
filtre [fotografering]; brannalarmer; 
brannslukningsapparater; branntepper; brannbåter; 
brannbiler; brannslukning (klubber for-); brannslanger; 
brannslangedyser; brannpumper; Flash-pærer 
[fotografering]; blitz [fotografering]; disketter; 
lysrørskjermer; ikke-eksplosive tåkesignalinnretninger; 
analyseapparater for mat; rammer for fotografiske 
transparenter; frekvensmålere; spesialmøbler for 
laboratorier; elektriske kabler; sikringer; detektorer; 
galvaniske batterier; galvaniske celler; galvanometer; 
plagg for beskyttelse mot brann; analyseapparater og 
instrumenter for gass; gassmålere [måleinstrumenter]; 
målere; glass dekket med elektriske ledere; glassdekte 
apparat for fotografiske utskrifter; GPS apparater; 
hansker for dykkere; hansker for beskyttelse mot 
ulykker; hansker for beskyttelse mot røntgenstråler for 
industrielle formål; briller for idrett; glass med 
gradering; gitterbatterier; handfrie-sett for 
mobiltelefoner; anordninger for rengjøring av 
grammofonplater og opptakskassetter; hodetelefoner; 
varmekontrollapparater; heliografiske apparater; 
markørapparater for oppsying av skjørtelengder; 
høyfrekvente apparater; Holdere for elektriske spoler 
og elektriske ledninger; hologrammer; akustiske horn 
for høyttalere; timeglass; hydrometere; hygrometere; 
identifikasjonstråder for elektriske ledninger; 
identifikasjonsark og -tegninger for elektriske vaiere; 
identifikasjonsfibre for elektriske vaiere; magnetiske 
identitetskort; inkubatorer for bakteriekultur; 
induksjonsspoler [elektrisitet]; instrumenter som 
inneholder okularer; integrerte kretskort [smartkort]; 
integrerte kretser; interkommunikasjonsapparater; 
grensesnitt for datamaskiner; vekselrettere [elektrisitet]; 
fakturering maskiner; ioniseringsapparater ikke for 
behandling av luft eller vann; tilpassede 
måleinstrumenter; jukebokser for datamaskiner; 
jukebokser, musikalske; Koblingsbokser [elektrisitet]; 
koblingsledninger for elektriske kabler; knebeskyttere 
for arbeidere; laboratoriesentrifuger; laboratoriebrett; 
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lactodensimetere for måling av tetthet i melk; bærbare 
datamaskiner; lasere, ikke for medisinske formål; 
linsehoder; linser for fotografering av stjerner og 
himmellegemer; brevvekter; kartleggingsinstrumenter; 
instrumenter for å bestemme det horisontale nivå; 
redningsbelter; livbøyer; redningsvester; redningsgarn; 
livreddende apparater og utstyr; redningsflåter; 
lysledende filamenter [optiske fibre [fibre]]; lysdimmere 
[regulatorer], elektriske; lysdioder [LED]; lysutslippende 
elektroniske pekere; belysningsballast; lynavledere; 
lysdempere [elektrisitet]; låser, elektriske; logger 
[måleinstrumenter]; høyttalere; magnetiske lanterner; 
magnetisk datamedia; magnetiske vaiere; magneter; 
luper [optikk]; manometre; marine kompasser; marine 
ekkolodd; markeringsbøyer; Markeringsmålere for 
snekkere; master for trådløse antenner; instrumenter 
og maskiner for materialtesting; materialer for strømnett 
[ledninger, kabler]; matematiske instrumenter; 
måleapparater; elektriske måleinstrumenter; 
måleinstrumenter; måle skjeer; mekaniske skilt; 
mekanismer for myntstyrte apparater; mekanismer for 
kontrastyrteapparater; megafoner; måleapparater og 
instrumenter for måling av kvikksølvnivåer; 
metalldetektorer for industrielle eller militære formål; 
meteorologiske ballonger; meteorologiske instrumenter; 
mikrometerskruer for optiske instrumenter; 
mikrometere; mikrofoner; mikroprosessorer; 
mikroskoper; mikrotomer; Kjørelengdemålere for 
kjøretøy; speil for inspeksjonsbruk; speil [optikk]; 
modemer; pengetelling og sorteringsmaskiner; 
overvåkingsapparater, elektriske; skjermer 
[maskinvare]; skjermer [dataprogrammer]; 
oksygenmålingsapparater [databehandlingsutstyr]; 
musematter; nautiske apparater og instrumenter; 
signalapparater for sjøfart; navigasjonsapparater for 
kjøretøy [ombord datamaskiner]; 
navigasjonsinstrumenter; neonskilt; Nett for beskyttelse 
mot ulykker; neseklype for dykkere og svømmere; 
elektroniske notatbøker; objektiver [linser] [optikk]; 
observasjonsinstrumenter; oktanter; ohmmetre; optiske 
lesere; optiske kondensatorer; optiske datamedia; 
optiske disketter; optiske varer; optiske lamper; optiske 
linser; oscilloskoper; ovner for laboratorier; apparater 
for måling og kontroll av oksygenflyt; 
revolusjonstelleroksygenmaskiner; parkometere; 
partikkelakseleratorer; skrittellere; kikkhull 
[forstørrelsesglass] for dører; periskoper; personlige 
stereoanlegg; petriskåler; bensinmålere; 
grammofonplater; kopimaskiner [fotografisk, 
elektrostatisk, termisk]; fotostativer; fotometre; 
fototelegrafi apparater; fotovoltaiske celler; lorgnetter; 
pipetter; pitotrør; tegnebord [oppmålingsinstrument]; 
planimetre; plater for batterier; plottere; plugger, 
stikkontakter og andre kontakter [elektriske tilkoblinger]; 
snørelodd; lommekalkulatorer; polarimetre; bærbare 
mediespillere; bærbare telefoner; Presisjonsmålere; 
presisjonsmåleapparater; trykkindikator plugger for 
ventiler; trykkindikatorer; trykkmåleapparater; trykte 
kretskort; trykte kretser; skrivere for bruk med 
datamaskiner; prismer [optikk]; prober for 
vitenskapelige formål; projekteringsapparater; 
projeksjonsskjermer; beskyttelsesutstyr for bruk i 
forbindelse med røntgen, ikke for medisinske formål; 
beskyttelsesutstyr for personlig bruk mot ulykker; 
vernehjelmer; vernehjelmer for sport; 
beskyttelsesmasker; vernedrakter for flygere; 
vinkelmåler [måleinstrumenter]; hullkortmaskiner for 
kontorer; trykknapper for ringeklokker; pyrometre; 
indikatorapparater for måling av antall; radarer; 
radiosøkere; radiologiske apparater for industrielle 
formål; radiologiskjermer for industrielle formål; radioer; 
radiotelegrafisett; radiotelefonisett; 
trafikksikkerhetsapparater for tog; avlesere 
[databehandlingsutstyr]; platespillere; reduksjonsgir 
[elektrisitet]; reflekterende plater for slitasje, for 
forebygging av trafikkulykker; refraktometere; 
reguleringapparater, elektriske; releer, elektriske; 
fjernkontroll enheter; apparater for elektrisk motstand; 
respiratorer for rensing av luft; respiratorer, annet enn 

for kunstig åndedrett; gjenopplivingsdukker 
[undervisningsapparater]; retorter; omdreiningstellere; 
reostater; ridehjelmer; veiskilt, lysende eller mekaniske; 
oppmålingsinstrumenter; linjaler [måleinstrumenter]; 
linjaler [måleinstrumenter]; saccharometere; 
sikkerhetsutstyr til hjemmet og til personlig bruk, 
sikkerhetsalarmer, elektronisk beskyttelsesutstyr, 
inkludert branndetektorer og alarmutstyr, innbrudds- og 
tyverialarmutstyr og bevegelsessensorer, radioer, 
telefoner, fjernsyn og apparater og instrumenter til 
signalering, kameraer, lyd og videoovervåking og 
registrering samt apparater og instrumenter til 
gjengivelse av lyd og video, alt for kontroll og 
telemetriske formål for hjem og personlig sikkerhet, 
CCTV-systemer (CCTV), skjermer, kameraer, optiske 
linser, kamerahus, ferdigpakkede kameraer, infrarød 
belysning, videobåndopptakere (videospillere), 
systemkontroll, videoovervåkingsapparater, detektorer, 
apparater for adgangskontroll, lesere, magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, røykvarslere, karbonmonoksiddetektorer, 
digitale audio-opptakere, digitale videoopptakere, 
digital audio-servere, digitale videoservere, elektrisk 
kommunikasjonsutstyr, meldings programmering utstyr, 
personsøker utstyr, elektroniske låsesystemer, 
apparater og utstyr for livredning, elektriske alarmer, 
elektroniske apparater for åpne dører, elektronisk utstyr 
for beskyttelse, innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontrollapparater; 
sikkerhetsseler, andre enn for bilseter eller sportsutstyr; 
sikkerhetspresenninger; salinometeret; 
satellittnavigasjonsapparater; satellitter for 
vitenskapelige formål; skalaer; skannere 
[databehandlingsutstyr]; skjermer for fotogravering; 
skjermer [fotografering]; skrugjengmålere; halvledere; 
sekstanter; strømper for elektriske kabler; sko for 
beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; 
lukkerutløser [fotografering]; lukkere [fotografering]; 
teleskoper for skytevåpen; signalbjeller; signallanterner; 
signalbøyer; signalpaneler, lysende eller mekaniske; 
signalfløyter; signaler, lysende eller mekaniske; skilt, 
lysende; simulatorer for styring og kontroll av kjøretøy; 
sirener; bærbare datamaskiner; lysbildeholdere; 
lysbildefremvisere; regnestav; lysbilder [fotografi]; 
røykvarslere; elektrisk oppvarmede sokker; 
solenergibatterier; hjelmer for soldater; magnetventiler 
[elektromagnetiske brytere]; sonarer; lydalarmer; 
lydlokaliseringsinstrumenter; lydopptakapparater; 
lydopptaksbærere; lydopptaksstriper; 
lydreproduksjonsapparater; lydsendere; apparater og 
maskiner med lyd; gnistfangere; talerør; brilleetuier; 
brilleinnfatninger; brilleglass; briller [optikk]; 
spektrografapparater; spektroskop; 
fartsmålingsapparater for biler; hastighetsmålere; 
måleapparater [fotografi]; hastighetsregulatorer for 
platespillere; radiusmålere [optisk apparat]; vater; 
spoler [fotografering]; sprinkleranlegg for brannvern; 
regulatorer for scenebelysning; fotografiapparatstativ; 
startkabler for motorer; automatiske styringsapparater 
for kjøretøyer; transformatorer for gradvis økning; 
stereoskop; stereoskopiske apparater; brennerier for 
laboratorieforsøk; stroboskop; pekere for platespillere; 
sulfitometere; solbriller; apparater og instrumenter for 
kartlegging og oppmåling; oppmålingsinstrumenter; 
sentralbordsystemer; bokser [elektrisitet]; brytere, 
elektriske; turtellere; båndopptakere; taksametre; 
undervisning apparater; tannbeskyttere; 
telegrafledninger; telegraf [apparater]; telemeters; 
telefonapparater; telefonmottakere; sendere for 
telefonsamtaler; telefonledninger; teleprintere; 
telepromptere; fjernkontroller; teleskoper; TV apparat; 
temperaturindikatorer, ikke for medisinske formål; 
terminaler [elektrisitet]; reagensglass; testeapparater 
ikke for medisinske formål; tyveri 
forebyggingsinstallasjoner, elektriske; teodolitter; 
glødekatoderør; termometre, ikke for medisinske 
formål; termostater; termostater for kjøretøy; 
billettautomater; timesklokker [utstyr for opptak]; 
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tidsregistreringsapparater; automatiske tidsbrytere; 
stiftarm for platespillere; totalisatorer; trafikkjegler; 
trafikklysapparater [signaleringsenheter]; transformere 
[elektrisitet]; transistorer [elektronisk]; sendere av 
elektroniske signaler; sendere [telekommunikasjon]; 
transpondere; trioder (radiorør); stativer for kameraer; 
urinometere; USB-minnepinner; vakuummålere; 
vakuumrør [Radio]; variometre; varseltrekanter for 
kjøretøy; bilradioer; vernierskalaer (elektronisk); 
videokassetter; videospillkassetter; videoopptakere; 
videoskjermer; videotelefoner; videobånd; fotografiske 
søkere; viskosimetre; spenningsregulatorer for 
kjøretøy; overspenningsvern for kjøretøy; voltmetere; 
stemmegivningsmaskiner; brikker for integrerte kretser; 
briller (midlertidige); walkietalkier; rensekar 
[fotografering]; vannstandsindikatorer; bølgemålere; 
brovekter; veieapparater og instrumenter; 
vektmaskiner; vekter; fløytealarmer; vindpølser for å 
indikere vindretningen; ledningstilkoblinger [elektrisitet]; 
ledninger, elektriske; beskyttende ansiktsskjermer for 
arbeidere; håndleddstøtter for bruk med datamaskiner; 
røntgenapparater ikke for medisinske formål; fremkalte 
røntgenbilder, annet enn for medisinske formål; 
røntgenrør, ikke for medisinske formål; 
datalagringsapparater og instrumenter, software og 
datalagringsprogramvare og software for 
videokonferanser, radio, TV, lydopptak, lydgjengivelse, 
telekommunikasjon og undervisningsapparater og 
instrumenter; apparater for opptak av TV-programmer; 
apparater for reproduksjon eller mottak av lyd, bilder 
eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske 
apparater for bruk i mottak av satellitt, bakkenett eller 
kabel-sendinger; fjernsyn; LCD og plasmaskjermer; 
hjemmekinosystemer; forsterkere; høyttalere; radioer; 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; bærbar 
trådløs lyd og / eller audiovisuelle enheter; 
fjernkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top bokser; digitale set-top 
bokser; HD set-top bokser; videoopptakere for privat 
bruk; set-top bokser for bruk i dekoding og mottak av 
satellitt, bakkenett og kabel-sendinger; apparater for å 
dekode kodede signaler inkludert set-top bokser for TV-
mottak; set-top bokser inkludert en dekoder og en 
interaktiv visningsguide; set-top boks apparater 
inkludert en dekoder og en opptaker for opptak TV og 
lydprogrammer; settop boks apparat inkludert en 
programbar dekoder og en opptaker for overføring av 
lagrede opptak til lagring og også å slette de eldre 
opptak; parabolantenner; satellittmetere; dataprogram 
for å muliggjøre datasøk; kodede programmer for 
datamaskiner, og for databehandling og 
telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDA; 
telefon- og radiomodemer; fjernsynsmottakere, 
inkludert en dekoder; set-top-bokser for bruk i dekoding 
og mottak av satellitt, bakkenettkabler og digitale DSL 
linjer, internett eller andre elektroniske sendinger; 
apparat for dekoding av kodete signaler; innspilte TV- 
og radioprogrammer; innspilte programmer for 
kringkasting eller annen overføring på tv, radio, 
mobiltelefoner, PDAer og på PC-er; videoopptak; 
multimedia apparater og instrumenter; bærbare eller 
håndholdte datamaskiner; DVD-spillere; datamaskiner; 
computer hardware; faste innlagte programmer, 
datamaskinvare [ROM]; maskinvare, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søk av elektronisk informasjon; dataprogrammer; 
elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; 
dataprogramvare; dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og Internett; dataprogrammer som leveres 
fra Internett; nettverkstermineringsutstyr; kablede og / 
eller trådløse datanettverk rutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer; dataprogramvare og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester; dataspill programvare og quiz 
software; dataspill og / eller quizer tilpasset for bruk 
med fjernsynsmottakere og skjermer eller med 
videoskjermer eller med dataskjermer; dataprogrammer 

for interaktiv TV, og for interaktive spill og / eller 
spørrekonkurranser; programvare for interaktive 
videospillkonsoller og spillkontrollere; elektroniske 
publikasjoner; dataspill; computer videospill; 
videoskjermer; videoprosjektører; kassetter, disketter 
og ledninger, alle magnetisk; kassetter og patroner, alt 
tilpasset for bruk med de tidligere nevnte bånd; tomme 
og forhåndinnspilte lyd og videokassetter; CD-plater; 
DVD-plater; fonografiske plater; laser lesbare disker for 
opptak av lyd eller video; ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disker, integrert kretskort, minnebærere, 
forhåndinnspilt media, alle forhånds innspilt med 
dataspill og / eller spørrekonkurranser; kodede kort; 
radio og TVsignal antenner; musikk, lyder, videoer, 
bilder, tekst og informasjon fremskaffet av 
telekommunikasjonsnettverk, med on-line levering og 
ved hjelp av Internett og / eller WWW eller andre 
kommunikasjonsnettverk; interaktiv lyd og / eller 
lydopptak; musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) fremskaffet fra MP3 internett websider; 
MP3 spillere, MP3 lesere; lyd- og / eller videofil 
opptakere og /eller spillere; portable lyd og / eller 
videofil opptakere og /eller spillere; telefon ringetoner 
(nedlastbare); apparater og instrumenter for mottak av 
radio- og TV sendinger inkludert mottak av kabel, 
satellitt og digitale sendinger; smartkort; kredittkort; 
lojalitetskort; akustisk apparater og instrumenter, 
nemlig, akustiske plater, akustiske målere og akustiske 
lydalarmer; adaptere; antenner; forsterkere; 
kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodet eller 
magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografiske 
filmer; kinematografiske instrumenter og apparater; 
databærere; datalagring apparater, utstyr og 
instrumenter; elektrisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og/eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
elektronisk telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
instrumenter og apparater for reprodusering av film; 
håndholdt elektriske tele og / eller kommunikasjon og / 
eller kringkasting og / eller overføring og / eller 
dekoding og / eller bildebehandling og / eller lyd 
visuelle instrumenter og apparater; håndholdte 
elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjon og /eller kringkasting og /eller 
overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller lydvisuelle instrumenter og apparater; 
interaktive pedagogisk eller underholdningsspill for bruk 
med fjernsynsmottakere og videoapparater; 
mobiltelefoner; bevegelige bilder; telefonapparater og 
utstyr; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; 
solbriller, skinnvesker for mobiltelefoner; produkter for 
bruk til elektronisk salg, nemlig nedlastbart 
medieinnhold, inkludert video og filmer, TVprogrammer, 
dataspill, musikk, bilder og ringetoner fremskaffet via 
internett, telefon, kabel, trådløs overføring, satellitt eller 
bakkenett kringkastingstjenester; beholdere, 
containere, beskyttende trekk og deler og tilbehør 
dertil, alle for bruk sammen med MP3-spillere, 
lagringsenheter for musikk, lagringsenheter for media 
og andre elektroniske enheter; elektrisk og elektronisk 
datautstyr for maskiner for bruk i vedlikehold, 
generering og effektiv bruk av varme, lys og vann, 
inkludert termostatstyring, solcellepaneler for 
kraftproduksjon, fotovoltaiske enheter, solcelleturbiner 
og bevegelsesdetektorer; elektrisk og elektronisk utstyr 
til bruk i produksjon av solenergi; elektrisk-, elektronisk- 
og computerutstyr til bruk i produksjon av alternativ 
energi, inkludert vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, 
geotermisk energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff; 
kontroll- og overvåkingsutstyr for bruk i produksjon av 
alternativ energi, inkludert vindkraft, vannkraft, 
tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, biomasse 
og biodrivstoff; automatiserte kontrollapparater for lokal 
styring av belysning, oppvarming og vannforsyning; 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare), inkludert 
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elektroniske publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev 
om miljøvern, energiøkonomisering og økologi, 
dyrevelferd og fornybare energiprosjekter, blant annet 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff; apparater og 
instrumenter for lukkede kretser for fjernsyn og 
overvåkingssystemer; apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking; apparater og 
instrumenter for sikkerhetsovervåking og kontroll av 
private hjem; private og personlige sikkerhetsapparater; 
private og personlige sikkerhetsenheter; private og 
personlige sikkerhetsalarmer; elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, sikkerhets- og innbruddsalarm utstyr og 
bevegelsesdetektorer; radio-, telefon-, TV- og 
signaleringsapparater og instrumenter; apparater og 
instrumenter for gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetri for hjem og personlig sikkerhet; 
televisjonssystemer med lukkede kretser (CCTV 
systemer), skjermer; kameraer; optiske linser; 
kamerahus; ferdigpakkede kameraer; 
videokassettopptakere (videospillere); systemkontrollert 
programvare; video-overvåkningsapparater; detektorer; 
tilgangskontrollapparater; lesere; magnetiske eller 
kodede adgangskontrollkort; overvåkningsapparater; 
elektroniske paneler for alarmhåndtering og 
overvåking; alarmpaneler; detektorer med 
glassknusingsfunksjon; røykvarslere; karbonmonoksid 
detektorer; digitale audioopptakere; digitale 
videoopptakere; digitale audioservere; digitale 
videoservere; elektrisk kommunikasjonsutstyr; utstyr for 
meldingsprogrammering; radiopersonsøker utstyr; 
elektroniske låsesystemer; livreddende apparater og 
utstyr; elektriske alarmer; elektroniske apparater for å 
åpne dører; elektroniske apparater til bruk for 
beskyttelse av eiendom og utstyr; innbruddsalarmer og 
antityveri utstyr; bevegelsessensorer og -apparater; 
elektronisk kontroll apparatur; elektroniske apparater 
for å styre drift av maskiner; fjernstyringsapparat for 
kontrollering av maskindrift; computerapparater for å 
styre drift av maskinen; elektronisk nettverksutstyr; 
elektronisk kommunikasjonsutstyr; 
programmeringsenheter for meldinger; elektroniske 
låseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte 
varer; computer software, operativsystem software, 
utstyr og hardware for å sende, motta, synkronisere, 
vise, foreta backup, overvåke og kontrollere, dele, 
kode, dekode, kryptere, gi lokal og ekstern tilgang til, 
skape, samle, lagre, sikre, fjerne, overføre, formidle, 
lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte data, 
tale, multimedia, lyd, visuelle inntrykk, musikk, bilder, 
tegninger, bilder, audiovisuelle inntrykk, video, tekst, 
grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; dataprogrammer, 
operativsystemet, software, enheter og maskinvare for 
synkronisering av data, filer, e-post, kontakter, 
kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, bilder, 
musikk, lyd, visuelle inntrykk, audiovisuelle inntrykk, 
video, tekst, grafikk, programmer og annen informasjon 
mellom datamaskiner og håndholdte -eller andre 
enheter, og vice versa; kommunikasjonsplattform for 
aktivering av momentant, kontinuerlig, planlagt og 
evigvarende synkronisering av data mellom 
datamaskiner og håndholdte- eller andre enheter, og 
vice versa; multimediakort, minnekort, flash-minnekort, 
minnebrikker, datalagringsmedier enheter, plugger, 
plugin kort, magnetiske kort, SIM-kort, telefonkort, 
hodetelefoner, øretelefoner, bærbare og /eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, lagring, 
avspilling og overføring av data, tale, multimedia, lyd, 
visuelle inntrykk, musikk, fotografier, tegninger, bilder, 
audiovisuelle inntrykk, video, tekst, grafikk eller andre 
data; elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster 
(nedlastbare); elektroniske publikasjoner, inkludert 
aviser, magasiner (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner), bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare); elektroniske 
plakater, fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), Online elektroniske ordbøker, leksika og 

referansetekster; dataprogram for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre; online og nedlastbart 
autoriseringsprogramvare; online 
konverteringsprogramvare og databaser, herunder 
valutaomregning og konvertering; dataprogram for det 
formål å overvåke online kommunikasjon og chatterom 
samtaler og varsling av tredjepart om innholdet; 
programvare for overvåking av datamaskinbruk og 
internettbruk av barn; dataprogram relatert til online 
beskyttelse og online sikkerhet; beskyttende klær for 
bruk ved sykling; låser (elektriske) for sykler; deler og 
tilbehør for alle de forannevnte varer; satellitt 
navigasjonssystem for sykler; globale 
posisjoneringssystemer for bruk med sykler; 
datamaskiner for bruk med sykler; computere for 
fjernavlesning; avstandsmålere; watt målere; 
fartsmålere; briller; sportsbriller; beskyttende briller; 
solbriller; brillehus; solbrillehus; brilleinnfatning; linser 
for bruk på øyer; stropper for solbriller og briller; 
hjelmer; sykkelhjelmer; krasjhjelmer; beskyttende 
sportshjelmer; spesial bager og oppbevaringsposer for 
beskyttelseshjelmer; beskyttende produkter for idrett for 
beskyttelse mot ulykker eller skader; vernehansker; 
visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

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

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

  Klasse 35   Annonse og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; 
regnskapsanalyser; regnskapskontroll; administrativ 
behandling av innkjøpsordrer; annonse og 
reklamevirksomhet via postordre; Rådgivningstjenester 
for forretningsdrift; forbrukerrådgivning; 
karriereveiledning; bemanningsforetak; tegning av 
avisabonnement for andre; tegning av abonnement på 
teletjenester for andre; auksjonsvirksomhet; utsending 
av regninger; forretningsevaluering; 
virksomhetsrevisjon; ekspertrådgivning innenfor 

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

bakkenettkabel og digital subskriber linje (DSL), 
internett eller andre elektroniske sendinger, apparater 
for dekoding kodede signaler, innspilte TV- og 
radioprogrammer, innspilt programmer for kringkasting 
eller annen overføring på tv, radio, mobiltelefoner, 
PDAer og på PCer, videoopptak, multimedia apparater 
og instrumenter, bærbar eller håndholdte 
datamaskiner, DVD-spillere, datamaskiner, maskinvare 
og eksterne enheter, computer hardware, apparater og 
instrumenter alt for overføring, visning, mottak, lagring 
og søking elektronisk informasjon, dataprogrammer, 
elektroniske dataspill, elektroniske interaktive dataspill, 
programvare, dataprogrammer og 
telekommunikasjonsapparater for å aktivere tilkobling til 
databaser og internett, dataprogramvare som leveres 
fra Internett, nettverkstermineringsutstyr, kablet og / 
eller trådløse datanettverkrutere, modemer, 
brannmurer og / eller broer, dataprogrammer og 
dataprogrammer for distribusjon til, og for bruk av, 
seere av en digital TV-kanal for visning og kjøp av 
varer og tjenester, dataspill programvare og data quiz 
programvare, datamaskin, videospill og / eller quizer 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere og skjermer 
eller med videoskjermer eller med dataskjermer, 
dataprogrammer for interaktiv TV, og for interaktive spill 
og / eller spørrekonkurranser, elektronisk apparat 
tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere i å spille spill, 
spillkonsoller, interaktiv video spillkonsoller består av 
maskinvare og programvare og tilbehør, særlig 
spillkonsoller og programvare for spillkontroller, 
bærbare og / eller håndholdte elektroniske enheter for 
interaktive data- og videospill, bærbare og / eller 
håndholdte elektroniske enheter for mottak, spille og 
overføre musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, 
informasjon og kode, bærbart trådløst lydenheter, 
Virtual reality-systemer, 
hjemmeunderholdningssystemer, multimedia utstyr, 
audiovisuelt utstyr, video og TV-utstyr, elektroniske 
publikasjoner, dataspill, dataspill, videoskjermer, 
videoprosjektører, kassetter, plater og ledninger, alle 
magnetiske, kassetter og patroner, alle tilpasset for 
bruk med de nevnte bånd, tomme og forhåndsinnspilte 
lyd og video kassetter, bånd og patroner, CD-plater, 
DVD-plater, grammofonplater, laserlesbare disker for 
opptak av lyd eller video, ROM-kassetter, CD-ROM, 
kort og disketter, integrerte kretskort, minnebærere, 
opptaksmedier, alle lagrede med dataspill og /eller 
spørrekonkurranser, kodede kort, radio og antenner til 
fjernsynssignaler, musikk, lyd, videoer, bilder, tekst og 
informasjon via et telekommunikasjonsnettverk, online 
levering samt via internett og /eller world wide web eller 
kommunikasjon via nettverk, interaktiv lyd og /eller 
lydopptak, musikk, video, lyd og / eller lydopptak 
(nedlastbare) levert fra en MP3 internettside, MP3-
spillere, MP3-lesere, lyd og /eller videofilopptakere og 
/eller spillere, bærbare lyd og/eller videofilopptakere og 
eller spillere, personlige videoopptakere, apparater og 
instrumenter for å lede, omkoble, transformere, samle, 
regulere eller kontrollere elektrisitet, apparater og 
instrumenter for mottak av radio- og TVsendinger 
inkludert mottak av kabel-, satellitt- og digitale 
sendinger, smartkort, kredittkort, lojalitetskort, akustisk 
apparater eller instrumenter, adaptere, antenner, 
antenner, forsterkere, underholdningsapparater og -
instrumenter tilpasset for bruk med en ekstern skjerm 
eller monitor, kommunikasjonsapparater og -
instrumenter, kodede eller magnetiske bank- eller 
kredittkort, kinematografisk filmer, filminstrumenter og 
apparater, databærere, datalagring, elektriske 
telekommunikasjon og /eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og /eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, elektronisk 
telekommunikasjon og/eller kommunikasjon og /eller 
kringkasting og /eller overføring og/eller dekoding og 
/eller bildebehandling og /eller audiovisuelle 
instrumenter og apparater, apparater og instrumenter til 
gjenskapelse av film, håndholdte elektriske tele- og 
/eller kommunikasjons og/eller kringkasting og /eller 
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overføring og /eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
håndholdte elektroniske telekommunikasjons- og /eller 
kommunikasjons og /eller kringkastings- og /eller 
overførings- og/eller dekoding og /eller bildebehandling 
og /eller audiovisuelle instrumenter og apparater, 
interaktive pedagogiske eller underholdning spill for 
bruk med TV-mottakere og videoapparat, 
mobiltelefoner, filmer, telefonapparater og -utstyr, deler 
og tilbehør for alle de forannevnte varer, solbriller, 
læretuier for mobiltelefoner, e-salg av produkter, 
spesielt nedlastbart medieinnhold, inkludert video og 
film, TV-programmer, dataspill, musikk, bilder og 
ringetoner som tilbys av internett, telefon, kabel, trådløs 
overføring, satellitt eller bakkenett kringkasting, 
kofferter, beholdere, beskyttelsesanordninger og -trekk, 
og deler og tilbehør hertil, alt for bruk med MP3-
spillere, musikklagringsenheter, lagringsenheter og 
andre elektroniske enheter, elektrisk og elektronisk 
utstyr og datautstyr for maskiner for bruk i 
konservering, generering og effektiv bruk av varme, lys 
og vann, inkludert termostatiske styringsenheter, 
solcellepaneler for kraftproduksjon, fotovolaiske 
enheter, solceller, turbiner og bevegelsesdetektorer, 
elektrisk og elektronisk utstyr og datautstyr for bruk i 
produksjon av alternativ energi, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, overvåkings- og kontrollutstyr 
til bruk i produksjon av alternativ energi, inkludert 
vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, 
solenergi, biomasse og biodrivstoff, elektroniske 
publikasjoner (nedlastbar), inkludert elektroniske 
publikasjoner, magasiner og nyhetsbrev om miljøvern, 
energiøkonomisering og økologi, dyrevelferd og 
prosjekter vedrørende fornybare energiprosjekter, blant 
annet vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, geotermisk 
energi, solenergi, biomasse og biodrivstoff, apparater 
og instrumenter for TV i lukkede kretsløp samt og 
overvåkingssystemer, apparater og instrumenter for 
personlig sikkerhetsovervåking i hjemmet, 
sikkerhetsapparater og -instrumenter til hjemmet samt 
til personlig bruk, sikkerhetsutstyr til hjemmet og til 
personlig bruk, sikkerhetsalarmer, elektronisk 
beskyttelsesutstyr, inkludert branndetektorer og 
alarmutstyr, innbrudds- og tyverialarm utstyr og 
bevegelsessensorer, radioer, telefoner, fjernsyn og 
apparater og instrumenter til signalering, kameraer, lyd 
og videoovervåking og registrering samt apparater og 
instrumenter til gjengivelse av lyd og video, alt for 
kontroll og telemetriske formål for hjem og personlig 
sikkerhet, CCTV-systemer (CCTV), skjermer, 
kameraer, optiske linser, kamerahus, ferdigpakkede 
kameraer, infrarød belysning, videobåndopptakere 
(videospillere), systemkontroll, 
videoovervåkingsapparater, detektorer, apparater for 
adgangskontroll, lesere, magnetiske eller kodede 
adgangskontrollkort, overvåkingsapparater, 
elektroniske paneler for alarmstyring og overvåkning, 
alarmpaneler, glassbruddsdetektorer, røykvarslere, 
karbonmonoksiddetektorer, digitale audio-opptakere, 
digitale videoopptakere, digital audio-servere, digitale 
videoservere, elektrisk kommunikasjonsutstyr, 
meldings programmering utstyr, personsøker utstyr, 
elektroniske låsesystemer, apparater og utstyr for 
livredning, elektriske alarmer, elektroniske apparater for 
åpne dører, elektronisk utstyr for beskyttelse, 
innbruddsalarmer og antityveriutstyr, 
bevegelsessensorer, elektroniske kontroll apparater, 
elektroniske apparater for å styre drift av maskiner, 
fjernstyringsapparater for å styre drift av maskiner, 
datamaskinapparater for å styre driften av maskiner, 
elektronisk nettverksutstyr, elektronisk 
kommunikasjonsutstyr, anordninger for programmering 
av meddelelser, elektroniske låseapparater, 
dataprogrammer, operativsystem programvare, utstyr 
og maskinvare for å sende, motta, synkronisering, 
visning, backup, overvåking, kontroll, deling, koding, 
dekoding, kryptering, tilgang, fjerntilgang, opprettelse, 
innsamling, lagring, sikring, fjerning, overføring, 

distribusjon lokalisering, organisering eller på annen 
måte utnyttelse av data, tale, multimedia, lyd, visuell 
musikk, bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle 
oppdagelser, video, tekst, grafikk eller andre data, 
inkludert over et globalt kommunikasjonsnettverk, 
dataprogrammer, operativsystemet, enheter og 
maskinvare for synkronisering av data, filer, e-post, 
kontakter, kalendere, oppgavelister, tekstmeldinger, 
bilder, musikk, lyd, visuelle, audiovisuelle, video, tekst, 
grafikk, programmer og annen informasjon mellom 
datamaskiner og håndholdte eller andre enheter, og 
vice versa, kommunikasjonsplattformer for øyeblikkelig, 
kontinuerlig, planlagt og evigvarende synkronisering av 
data mellom datamaskiner og håndholdte computere 
eller andre enheter, og vice versa, multimedia kort, 
minnekort, flash-minnekort, minnebrikker, enheter for 
datalagringsmedier, plugger, plugin kort, magnetiske 
kort, SIM-kort, telefon telekort, hodetelefoner, 
høretelefoner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk 
utstyr for mottagelse, lagring, avspilling og overføring 
av data, tale, multimedia, lyd, visuelt innhold, musikk, 
fotografier, tegninger, bilder, audiovisuelt innhold, 
video, tekst, grafikk eller andre data, elektroniske 
ordbøker, leksika og oppslagstekster (nedlastbare), 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), 
bøker, brukermanualer, instruksjons og 
undervisningsmateriell (nedlastbare), online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter 
(nedlastbare), online elektroniske ordbøker, leksika og 
referansetekster, dataprogrammer for behandling av 
elektroniske betalinger og overføring av penger til og 
fra andre, online og nedlastbart autentisering 
programvare, online konvertering av programvare og 
databaser, inkludert valutaomregning og 
målkonvertering, dataprogrammer for det formål å 
overvåke online kommunikasjon og chatterom samtaler 
og varsling til tredjeparter om innholdet, programvare 
for overvåking av bruk av datamaskiner og Internett av 
barn, dataprogrammer knyttet til online beskyttelse og 
online sikkerhet, briller, kontaktlinser, jordbruks og 
hagebruks varer, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, 
elektriske husholdningsapparater og elektronisk utstyr, 
inkludert hvitevarer, juveler, smykker, ur, klokker, 
skrivesaker, apparater for kontroll av temperatur 
inkludert fjernstyrte datamaskinapparater og -
instrumenter, apparat for styring av vannforsyning, 
apparater for kontroll av belysning inkludert fjernstyring 
og datamaskinapparater og instrumenter, apparater for 
energieffektiv belysning, oppvarming og 
vannforsyningsenergi, spesielt, lyspærer, apparater for 
vannbevaring og forbruksminimering, automatiske 
kontrollapparater for lokal forvaltning av belysning, 
oppvarming og vannforsyning, kjøretøyer, 
befordringsmidler på land, luft eller vann, biler tilpasset 
for bruk med fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, papir, papirartikler, papp og 
kartongartikler, trykksaker, publikasjoner, aviser, 
tidsskrifter (tidsskrifter), tegneserier, tidsskrifter 
(publikasjoner) og bøker, publikasjoner inkludert 
strategiske veiledninger, brukerveiledninger, bøker og 
magasiner innen dataspill, science fiction, spill og 
underholdning, quiz bøker, shopping guider med lister 
over produkter for salg, salgsfremmende litteratur 
knyttet til markedsføringen av varer for salg via digital-
tv, internett eller andre kommunikasjonskanaler, 
fotografier, instruksjons og undervisningsmateriell 
(unntatt apparat), plakater, postkort og gratulasjonskort, 
kalendere, dagbøker, kort og klistremerker for 
innsamling og sortering i album, skriveredskaper, 
linjaler, viskelær, skrivepapir, skrivesett, kataloger og 
gavekort for feriebruk og for reiser til og fra 
destinasjoner, klistremerker, reklamemateriell, reklame, 
vesker, kredittkort, instruksjonsbøker, nyhetsbrev, 
penner, blyanter, penner, penn- og blyantholdere, 
programguider, skrivesaker, brukerveiledninger eller 
manualer, papir, papp og varer laget av disse 
materialer, trykksaker, bokbindingsartikler, fotografier, 
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skrivesaker, lim for saker eller husholdningsformål, 
artikler til bruk for, plastmaterialer til emballasje, 
publikasjoner, magasiner, inkludert alle de nevnte laget 
av resirkulert og /eller ublekede materialer og /eller fra 
organiske materialer, isolasjonsmaterialer, særlig for 
bevaring av varme i boliger og næringsbygg,  
reisekister og reisetasker, paraplyer, parasoller og 
spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, 
håndvesker, ryggsekker, skolesekker, strandvesker, 
bager, kofferter, skuldervesker, campingbager, vesker 
for bobiler, pelsskinn, halsbånd for dyr, dekken for dyr, 
bokser av lær eller skinn, attaché kofferter, 
lommebøker, skoleransler og -kofferter, 
dokumentmapper (av lær) attachémapper, 
strandvesker, stokker, lommebøker for kort, 
nøkkelskap, skuldervesker, nett (bager), parasoller, 
lommebøker, vesker, poser, ryggsekker, bager, 
skoleransler, slyngevesker, bæreposer, kofferter, 
vesker for klær, reisekofferter, kjolevesker, draktposer, 
reisekister, paraplytrekk, klær, sko, hodeplagg, 
undertøy, klær for menn, kvinner, barn og spedbarn, 
jeans, slacks, bukser, skjørt, shorts, sjal, gensere, 
collage gensere, vester, kjoler, jumpere, nattøy, kåper, 
oppvarmingstøy, regntøy, sweatere, skjerf, hatter, luer, 
caps, votter, ørevarmere, vinterdresser, belter, kitler, 
badetøy, parkdresser, smekker, strømper, sokker, 
vanntette klær, undertøy, fottøy for menn, kvinner og 
barn, sko til, joggesko, sandaler, slippers, tøfler, 
støvler, hodeplagg for menn, kvinner, barn og 
spedbarn, luer, pannebånd, øreklokker, capser, 
treningsgensere, smokingskjorter, bluser, jakker, slips, 
dresser, drakter, badedrakter, belter, underdeler, skjørt, 
kjoler, jakker, luer, caps, smokinger, bukser, vester, 
strømper, skjerf, pyjamas, undertøy, kilter, halstørklær, 
sjal, sko, støvler, tøfler, og treningssko, blazere, 
pannebånd, armbånd, kjeledress, arbeidsklær, 
treningsbukser, og nattøy, hårpynt, belysning, 
kjøkkenutstyr, glassvarer, porselen, keramikk, smykker, 
møbler, sanitærutstyr, kunst, malerier, plakater, 
postkort, utskrifter, bilder, beholdere til 
husholdningsartikler og bestikk, servise, bestikk, 
møblement, tepper, tekstiler, duker, sengetøy, 
possementvarer, symaskiner og utstyr, leketøy, spill og 
leker, elektroniske spill, håndholdte enheter for å spille 
elektroniske-, data-, eller videospill, videospillapparater, 
spillkort, kortspill, sportsartikler, spill som involverer 
gambling, underholdningsmaskiner, 
fornøyelsesapparater og instrumenter, interaktiv e 
undervisnings, pedagogiske- eller underholdningsspill, 
spillkort, sportsutstyr, trimutstyr, campingutstyr, utstyr til 
dyr, herunder mat og drikke, apparater for bruk i 
avslapping, motorkjøretøyer og deler hertil, 
beskyttelsesbekledning for syklister, låser for sykler, lys 
for sykler, sykkelsko, sykkelklær, hodebekledning for 
syklister inkludert hjelmer, beskyttelsesutstyr for 
syklister, sykkel produkter, inkludert men ikke 
begrenset til sykler, sykkeldeler, hjelmer og 
vannflasker, skvettlapper, sykkelseter, reparasjonssett 
for sykling, inkludert reparasjonssett for punktering, 
satellittnavigasjonssystem for sykler, GPS for bruk med 
sykler, datamaskiner for bruk med sykler, ergometer, 
computerapparater for fjernavlesning av målere, målere 
for sykkel, avstandsmålere, effektmålere, 
speedometere, briller og kontaktlinser, sportsbriller, 
solskjermer, vernebriller, solbriller, brilleetuier, etuier for 
solbriller, innfatning for solbriller, rammer for briller, 
linser for briller, reimer og stropper for solbriller og 
briller, hjelmer, sykkelhjelmer, styrthjelm, 
beskyttelseshjelmer for bruk i sport og idrett, 
sportsvesker for vernehjelmer, sportsartikler for 
beskyttende formål, visir, radioer, 
kommunikasjonsutstyr, antenner for radio, deler til 
radioer, bærevesker for radioer, elektronisk 
radioapparat, mobilradioer, monteringsbeslag for 
radioer, radiomottakere og sendere, radiomottakere, 
radioer for kjøretøy, solcelledrevne radioer, deler og 
beslag for alle de ovennevnte, hjertemonitorer for 
frakting i forbindelse med idrettsarrangement, 
pulsmåler for bruk ved trening, deler og tilbehør for alle 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; 
formuesforvaltning; monetærvirksomhet; 
eiendomsmegling; tegning av forsikringer; utarbeidelse 
av økonomiske prognoser; utleiebyråer for leiligheter; 
aktuartjenester; antikvitetsvurderinger; forvaltning av 
leilighetseiendommer; kunstvurdering; bankvirksomhet; 
meglervirksomhet; meglervirksomhet 
vedrørendeemisjonskreditter; tjenesteytelse 
vedrørende avvikling av virksomheter, finansielle; 
innsamling til veldedige organisasjoner; Sjekk [check] 
verifisering; clearingkontorer, økonomisk; kredittbyråer; 
kredittkorttjenester; Toll megling og tollklarering; 
debetkorttjenester; rådgivningstjenester vedrørende 
gjeld og gjeldsordninger; inkassoforetak; deponering av 
verdisaker; Elektronisk overføring av penger; 
valutahandel og valutaveksling [bank, eiendom]; 
båndleggelse av midler under kurator; finansiell 
informasjon; finansiell vurdering av ull; økonomistyring; 
finansiell sponsing; finansiell verdsettelse av trær på 
rot; Finansieringstjenester; tegning av brannforsikring; 

vurdering av skatteforhold; investering av pengemidler; 
garantiordninger; tegning av helseforsikring; 
kreditleasing; privatbank; utleiebyråer vedrørende fast 
eiendom; termin- og avbetalingslån; forsikringsmegling; 
forsikringsrådgivning; forsikringsinformasjon; 
forsikringsvirksomhet; utstedelse av kredittkort; 
utstedelse av verdikuponger; utstedelse av reisesjekker 
[sjekker]; smykkevurdering; leasing av 
landbrukseiendommer; leasing av fast eiendom; 
pantelånervirksomhet; livsforsikringstegning; lån 
[finansiering]; tegning av sjøforsikring; bankvirksomhet 
versørende realkredittlån; verdipapirfond; numismatiske 
vurderinger; organisering av innsamlinger; 
pantelånervirksomhet; pensjonsfondtjenester; 
eiendomsmegling; eiendomstakst; administrasjon og 
drift av eiendom; leieinnkreving [husleie]; utleie av 
kontorer [eiendomsmegling]; utfeie av leiligheter; 
evaluering av reparasjonskostnader [finansiell 
vurdering]; tjenester vedrørende utbetaling av 
pensjoner; bankbokstjenester; sparebanktjenester; 
verdipapir megling vedrørende aksjer og obligasjoner; 
vurdering av frimerker; aksjemeglingstjenester; 
børsnoteringer; forsikringsvirksomhet; 
forsikringsrådgivning; formidling av garantier, utvidede 
garantier samt bistand i forbindelse hermed; 
fremskaffelse av garantier, utvidede garantier og 
tilhørende assistanse; formidling av garantier og 
utvidede garantier i forbindelse med kringkasting 
og/eller telekommunikasjon og /eller 
kommunikasjonsmottaksapparater og -instrumenter 
samt deler og tilbehør dertil, inklusive kabel- og 
satellittmottagelse, bakkenett, analogt eller digitalt 
mottak av utstyr; finansielle tjenester; økonomiog 
finansiellstyring; økonomisk sponsing; bankvirksomhet 
og finansielle tjenesteytelser; finansiell informasjon; 
finansielle tjenester levert via internett; kapital- og 
fondsforvaltning; økonomisk, kredittkort, debetkort, 
forhåndsbetaling, e-cash, cash management, lån og 
finanstjenester; finansiell virksomhet i forbindelse med 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
virksomhet; kredittvirksomhet; kredittkorttjenester; 
bestemmelse av finansiell informasjon knyttet til 
betting, spill, gambling, lotterier eller bookmaker 
tjenester; vouchers i forbindelse med ferier og for reiser 
til og fra destinasjoner; tilveiebringelse av kvitteringer 
og billag; eiendomsmeglingstjenester; 
eiendomsmegling investering; eiendomsmegling 
tjenester; eiendomsmeglingstjenester; investeringer i 
fast eiendom; eiendomsforvaltning; finansiell 
virksomhet i forbindelse med fast eiendom; 
administrasjon av fast eiendom; utleie av fast eiendom; 
takst og verdivurdering av fast eiendom; 
eiendomsoppkjøp og -salg; informasjon, råd og 
konsulenttjenester knyttet til fast eiendom; 
fremskaffelse av og levering av sammenlignbare 
elektroniske finansielle tjenester; levering av online 
forsikringstjenester, forsikringspriser og sammenligning 
av forsikringstilbud; kredittrapporter tilbudt online; 
fremskaffelse av forsikringer mot online svindel; 
formidling av finansielle tjenester over nett for 
muliggjøring av veldedige donasjoner; online avregning 
og avstemming av finansielle transaksjoner; online 
betaling og overføring av regninger og betalinger; 
konsulentvirksomhet, informasjon og rådgivning knyttet 
til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og rådgivning knyttet til alle de 
forannevnte tjenestene; rådgivning, informasjon og 
konsultasjoner knyttet til alle de forannevnte tjenestene 
som formidlet online fra en database eller via en 
hjelpetelefon eller internett.  

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

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

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
arrangementer; akademier [utdanning]; 
fornøyelsesparker; underholdningsaktiviteter; dressur 
av dyr; arrangering og gjennomføring av kollokvier; 
arrangering og gjennomføring av konserter; arrangering 
og gjennomføring av konferanser; arrangering og 
gjennomføring av kongresser; arrangering og 
gjennomføring av seminarer; arrangering og føring av 
symposier; arrangering og gjennomføring av 
workshops [trening]; arrangering av 
skjønnhetskonkurranser; kostskoler; booking av seter 
for show; bokbusstjenester; kalligrafitjenester; 
fremvisning av kinofilmer; sirkus; klubbvirksomhet 
[underholdning eller utdanning]; coaching [trening]; 
ledelse av treningstimer; brev- og korrespondansekurs; 
disc jockey tjenester; Diskoteker; Dubbetjenester; 
informasjon om utdannelse og undervisning; tjenester 
vedrørende gjennomføring av eksamen ved 
utdannelse; Elektronisk desktop publisering; 
entertainertjenester; informasjon om underholdning; 
filmproduksjon, annet enn reklame filmer; gambling; 
spilltjenester tilveiebragt online fra et datanettverk; 
Utleie av utstyr til spill; gymnastikkundervisning, 
Helseklubber [helse- og kondisjonstrening]; 
ferieklubbtjenester [underholdning]; tolketjenester; 
layout tjenester, annet enn for reklameformål; 
bibliotekvirksomhet; mikrofilming; modellering for 
kunstnere; filmstudiotjenester; musikkomponering; 
tilveiebringelse av musikkhaller; nyhetsformidling; 
nattklubber; utdannelsesvirksomhet for barnehager; 
lotterivirksomhet; orkestertjenester; organisering av 
ball; organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av utstillinger for kulturelle 

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

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

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

rådgivning, veiledning eller formidling av informasjon i 
forbindelse med det forannevnte; datamaskintjenester 
for online shopping; datatjenester vedrørende 
behandling av bestillinger og betalinger; informasjon og 
rådgivning med hensyn til miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi samt forskning og 
utarbeidelse av sakkyndige rapporter i de nevnte felt; 
forskning og utvikling av bæredyktig bruk av naturen og 
miljøet; teknisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; utvikling og 
testing for fornybare energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff, og komponenter dertil; 
gjennomføring av forskningsprosjekter om miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd; formidling av ikke-nedlastbar programvare 
for overføring, mottak, synkronisering, fremvisning, 
back-up, innhenting, overvåking, kontroll, deling, 
koding, dekoding, kryptering, tilgang, eksternt tilgang til, 
skape, innsamling, lagring, sikring, fjerne, overføring, 
spre, lokalisere, organisere eller på annen måte utnytte 
data, tale, multimedia, lyd, visuelle bilder, musikk, 
bilder, tegninger, fotografier, audiovisuelle filer, video, 
tekst, grafikk eller andre data, inkludert over et globalt 
kommunikasjonsnettverk; levering av programtjenester 
(Application Service Provider); teknisk rådgivning, 
inkludert fremskaffelse av online kartlegging; 
fremskaffelse av spesialtilpassede websider som 
inneholder brukerdefinert informasjon, søkemotorer og 
linker til andre nettsteder; online skanning, detektering, 
karantenesperring og fjerning av virus, ormer, 
trojanere, spyware, malware og uautoriserte data og 
programmer på datamaskiner og elektroniske enheter; 
online administrasjon og -filtrering av elektronisk 
kommunikasjon; online hosting-tjenester slik at 
brukerne kan publisere og dele data på nettet; 
interaktive kalendere tilbudt via en database eller over 
internett; online formidling av informasjon og generell 
encyklopedisk kunnskap om datasikkerhet, internett-
sikkerhet, online sikkerhet, miljøvern, ENØK-tiltak, 
økologi, alternative energikilder, inkludert vindkraft, 
vannkraft, tidevannskraft, geotermisk energi, solenergi, 
biomasse og biodrivstoff; tilveiebringelse av eksterne 
back-up tjenester for computerdata inkludert tjenester 
som levert over et globalt kommunikasjonsnettverk; 
konvertering av data og computerprogrammer (andre 
enn fysisk konvertering); konvertering av data og 
dokumenter fra et fysisk medium til et elektronisk 
medium; datakonvertering av elektronisk informasjon; 
konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester 
knyttet til alle de forannevnte tjenestene; profesjonell 
rådgivning, informasjon og konsultasjon knyttet til alle 
de forannevnte tjenester; konsultasjoner, informasjon 
og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester 
som tilbudt online fra en computer database eller via en 
hjelpetelefon eller Internett.  

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
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opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 

eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre 
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte 
apparater; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
dataprogramvare; brannslukningsapparater; 
kulerammer; elektriske akkumulatorer; syrehydrometre; 
syremålere for batterier; akustiske rør; akustiske 
koblinger; actinometere; regnemaskiner; antenner; 
aerometere; apparater for luftanalyse; elektriske 
alarmklokker; alarmer; alkometer; alidadere; 
høydemålere; amperemetre; forsterkere; rørforsterkere; 
vindmålere; animerte tegnefilmer; anodebatterier; 
anoder; telefonsvarere; antirefleks briller; antirefleks 
visirer; utstyr og enheter til bruk for å motvirke 
forstyrrelser [elektrisitet]; apparater og enheter til bruk 
som tyverialarmer og varslingsanlegg; antikatoder; 
apertometere [optikk]; apparater og installasjoner for 
produksjon av røntgenstråler, ikke for medisinske 
formål; apparater og instrumenter for astronomi; 
apparater og instrumenter for studering av fysikk; 
apparater og instrumenter til bruk for å skifte stifter på 
platespillere; apparater for redigering av 
kinematografiske filmer; apparater for gjæring 
[laboratorieapparater]; apparater for å måle tykkelsen 
på skinn og huder; apparater for kontroll av frankering; 
apparater og utstyr for måling av tykkelsen på lær; 
Armaturer [elektrisitet]; beskyttelses klær mot 
asbestforgiftning ved brann; hansker for beskyttelse 
mot asbestforgiftning ved ulykker; asbest beskyttende 
skjermer for brannkonstabler; audio- og 
videomottakere; audiovisuelle undervisningsapparater; 
automatiske pengeuttaks automater [minibanker]; 
automatiske indikatorer til bruk ved lavt lufttrykk i dekk 
for kjøretøy; azimutiske instrumenter; vesker tilrettelagt 
for bærbare datamaskiner; bismervekter; utstyr og 
apparater for balansering; strekkodelesere; barometre; 
elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøyer; 
batterier til belysning; batteribokser; batteriladere; 
batterikrukker; elektriske og elektroniske varsellys; 
varselklokker [varslingsanordninger]; betatroner; 
kikkerter; signaleringslys; lyskopieringsmaskiner og -
apparater; kontrollinstrumenter for kokeapparater, 
varmtvann og dampproduksjon; elektriske multi-rutere 
for elektrisk styring av trådløse tilkoblinger]; 
pusteapparater, unntatt for kunstig åndedrett; 
pusteapparat for undervannssvømming; skuddsikre 
vester; ringeklokker; høyttalerkabinetter; elektriske 
kabler; beregnings- og kalkuleringsdisker; kalkulatorer; 
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kalibreringsringer; kalipere; videokameraer; kameraer 
[fotografering]; kondensatorer; kapillarrør; elektroniske 
måleinstrumenter for håndverkere; bærere for plater for 
bruk til fotografering; kasser og esker spesielt laget for 
fotografiske apparater og instrumenter; kasser og esker 
utstyrt med instrumenter for dissekering [mikroskop]; 
kassaapparater; kassettspillere; katoder; katodiske 
anti-korrosjonsapparater; mobiltelefonstropper; 
sentreringsapparater for fotografiske transparenter; 
utstyr for sentreringsprosessorer; ladere for elektriske 
batterier; apparater og instrumenter for kjemiske 
prosesser; databrikker [integrerte kretser]; 
lavmotstands induksjonsspoler; kromatiske apparater 
for laboratoriebruk; kronografer [opptakstidapparater]; 
filmopptagere; eksponert kinematografisk film; 
effektbrytere; kretslukkere; rengjøringsapparater for 
grammofonplater; helningsmålere; klær spesielt laget 
for bruk i laboratorier; klær for beskyttelse mot ulykker, 
stråling og brann; klær for beskyttelse mot brann; 
koaksialkabler; elektriske spoler; myntstyrte 
mekanismer for fjernsynsapparater; elektriske 
strømsamlere; elektriske brytere; CDspillere; CD-plater 
[audio-video]; CDer; komparatorer; kompass 
[måleinstrumenter]; dataspill programvare; tastaturer; 
computer minneenheter; datadriftsprogrammer, 
registrert; perifere enheter for computere; registrerte 
dataprogrammer; dataprogrammer [nedlastbar 
programvare]; computere; elektriske ledere; tilkoblinger 
for elektriske linjer; koblinger [elektrisitet]; kontaktlinser; 
kontakter, elektriske; beholdere for kontaktlinser; 
beholdere for objektglass; kontrollpaneler [elektrisitet]; 
omformere, elektriske; kobbertråd, isolert; rette 
objektiver [optikk]; kosmografiske instrumenter; 
koplinger [databehandlingsutstyr]; koblinger, elektriske; 
bokser og beskyttelsesanordninger for utendørs 
elektroniske anlegg; kollisjonstestdukker; 
adapterkoblinger; likerettere; partikkelakselatorer; 
mørkeromslamper [fotografering]; mørkerom 
[fotografering]; databehandlingsapparater; 
dekompresjonskamre; dekormagneter; 
avmagnetiseringsapparater for magnetiske bånd; 
densimetere; densitometere; detektorer; diagnostiske 
apparat, ikke for medisinske formål; membraner 
[akustikk]; membraner for vitenskapelige apparater; 
membraner [fotografering]; dikteringsmaskiner; 
diffraksjonapparater [mikroskopi]; digitale fotorammer; 
retningskompasser; disker for datamaskiner; disker, 
magnetiske; distansemålere; apparater og målere for 
distanseopptak; destillasjonsapparatet for 
vitenskapelige formål; distribusjonstavler [elektrisitet]; 
distribusjonsbokser [elektrisitet]; Distribusjonskonsoller 
[elektrisitet]; dykkermasker; Dykkerdrakter; DNA-
brikker; hundefløyter; dosimetre; nedlastbare bildefiler; 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for 
mobiltelefoner; måleinstrumenter for bredde og høyde; 
tørkeapparater for fotografier; tørkeapparater for 
fotografier; Kanaler [elektrisitet]; DVD-spillere; 
dynamometere; ørepropper for dykkere; egg-
gjennomlysere; elektriske apparater for strømfordeling; 
elektrisk utstyr og apparater for fjernstyrt tenning; rør 
for elektroniske utladninger, unntatt for belysning; 
elektriske dørklokker; elektriske anlegg for fjernstyring 
av industrivirksomhet; indikatorer for visning av tap av 
elektrisitet; elektroniske rør; elektrifiserte gjerder; 
elektrifisert gjerder for montering av spotlights; 
elektrodynamiske apparater for fjernstyring av 
jernbanekryss; elektrodynamiske apparat for 
fjernstyring av signaler; elektrolyseanordninger; 
elektromagnetiske spoler; elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; elektroniske publikasjoner, 
inkludert aviser, tidsskrifter (aviser), tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; online plakater, 
fotografier, bilder, artikler, bilag og billetter; som gir 
tilgang til en samling av TV-kanaler som selges i en 
pakke via en tredjeparts app; elektroniske dagbøker; 
elektroniske ordbøker, leksika og referansetekster; 
elektroniske publikasjoner, inkludert aviser, tidsskrifter 
(aviser), tegneserier, tidsskrifter (publikasjoner), bøker, 

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

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

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

visir (beskyttende); radioer; kommunikatorer; antenner 
for radio; deler for radio; bærevesker for radioer; 
elektroniske radioapparat; mobilradioer; 
monteringsbeslag for radioer; radiomottakere og 
sendere; radiotransivere; radioer for kjøretøy; 
solcelledrevne radioer; programvare; deler og tilbehør 
for alle de ovennevnte varer.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utleie av sportsutstyr, unntatt kjøretøyer; utleie av 
idrettsarenaer; utleie av stadion fasiliteter; utleie av 
scener; utleie av tennisbaner; utleie av videospillere; 
utleie av videobånd; utarbeidelse av manuskripter; 
skoletjenester [utdanning]; tegnspråktolkning; 
sportscamp tjenester; utarbeidelse av undertekster; 
fjernsynsunderholdning; teaterproduksjoner og 
forestillinger; billettkontortjenester [underholdning]; 
tidtaking ved sportsarrangementer; utleie av leketøy; 
tolking og oversettelse; undervisningsvirksomhet; 
redigering av videobånd; produksjon av videobånd; 
videoopptak; yrkesveiledning [utdannelses- eller 
opplæringsformål]; yrkesomskolering; tekstredigering, 
andre enn reklametekster; Zoologiske hager; 
bestemmelse og produksjon av audiovisuelt innhold 
relatert til underholdning, utdanning, trening, sport og 
kultur; utdannings- og underholdningsvirksomhet via 
radio, tv, telefoni, Internett og online databaser; leie, 
utleie og leasing av kinofilmer, videoer, DVDer, 
lydopptak, apparater for lydopptak, sportsutstyr, TV-
apparater og videospillere, DVD-spillere og radioer; 
produksjon av fjernsynsfilmer og kinofilmer; 
fremskaffelse av online elektroniske publikasjoner (ikke 
nedlastbare); utgivelse av blader, bøker, tekster og 
trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller 
tidsskrifter på nett; fremskaffelse av elektroniske 
publikasjoner; fremskaffelse av elektroniske ordbøker, 
leksika og referansetekster; tilbydelse av elektroniske 
publikasjoner, inkludert aviser, magasiner, tegneserier, 
tidsskrifter (publikasjoner), bøker, brukermanualer, 
instruksjons og undervisningsmateriell; fremskaffelse 
av elektroniske plakater, fotografier, bilder, artikler og 
billetter; fremskaffelse av platestudiofasiliteter; utleie av 
lydopptaksstudioer; produksjonstjenester for liveshow; 
organisering av sportslige aktiviteter og konkurranser; 
billettkontortjenester; produksjon og presentasjon av 
programmer for utsendelse via TV, internett eller andre 
telekommunikasjonskanaler for gjennomføringen av 
interaktive presentasjoner, utvelgelse og kjøp av varer; 
billettreservasjonstjenester vedrørende underholdning; 
produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- 
ogTV-programmer, interaktiv tv, interaktive spill, 
interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; 
produksjon, presentasjon og formidling av 
konkurranser, spill, quiz, studiounderholdning og 
underholdning med publikumsdeltakelse; interaktiv 
utvelgelse av TV-program for TV-seere; formidling og 
produksjon av interaktiv underholdning, nyheter, 
kulturaktiviteter og sport for TV-seere; interaktiv 
underholdning, utdanning, idrett og kulturtjenester for 
TV-seere; tjenester i forbindelse med seerveiledning; 
tjenester i forbindelse med seerveiledning som 
forenkler og tilrettelegge opptak og utleie av 
programmer og filmer; tjenester for TV-program 
innspilling, automatisk initiert på bakgrunn av 
kundeseervaner/preferanser; video on demand og near 
video on demand underholdning, utdanning, idrett og 
kulturvirksomhet; tilby filmer, videoer og TV-
programmer til seere på etterspørsel og nær video på 
bestilling; virksomhet i forbindelse med betting, 
spillehaller og gambling tjenester; betting, spill, 
gambling, lotteri eller bookmaker tjenester i forbindelse 
med kreditt; kredittkort betting, spill, gambling, lotteri 
eller bookmaker tjenester; organisering og 
gjennomføring av lotterier; elektroniske spill, gambling, 
lotteri eller bookmaker tjenester levert via internett, eller 
via et globalt datanettverk, eller online fra et 
datanettverk database, eller via telefoni inkludert via 
mobiltelefoner, eller via en TV-kanal, inkludert TV-
kanaler som distribuert via satellitt, bakkenett eller 
kabel-TV-sending; arrangering og gjennomføring av 
konkurranser for brukere av videospill og PC-spill; 
interaktive betalingsspill tjenester; interaktive spill og 
spilltjenester tilbudt gjennom et likemannsnettverk; 
interaktive pokerspill og spillvirksomhet inkludert 
spillformater for enkeltspillere og multi playere; 
presentasjon og produksjon av pokerturenringer, 
konkurranser, spill og betting; pedagogisk eller 
underholdningsspill som spilles online; elektroniske 



 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2020.04.20 - nr 17/20

175 
 

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

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

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

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
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programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 
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  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 
av eiendom og enkeltpersoner; datingbyråtjenester; 
agenturvirksomhet tjenester i forbindelse med 
arrangering av personlige presentasjoner; 
tjenesteytelser i forbindelse med bryllup; astrologiske 
tjenester; konsulentbistand vedrørende mote; 
fargeanalyse for personlig utseende; konsulenttjenester 
knyttet til helse og sikkerhet; konsulenttjenester knyttet 
til sosial planlegging; rådgivning vedrørende astrologi; 
rådgivning vedrørende horoskoper; 
kriminalitetsforebyggende tjenester; detektivbyråer; 
sakkyndig vitnetjenester; begravelsesbyråer; 
slektsforskningstjenester; privatetterforskningstjenester; 
nøkkeloppbevaring; låsesmedtjenester; 
hittegodstjenester; tjenester vedrørende savnede 
personer; meglingstjenester; microchip 
sikkerhetstjenester for kjæledyr; tjenester vedrørende 
personlig innkjøp; tjenester vedrørende bryllupslister; 
adopsjonsbyrå tjenester; alternative 
tvisteløsningstjenester; voldgift tjenester; barnepass; 
bagasjeinspeksjon av sikkerhetsmessige årsaker; 
ledsagertjenester; utleie av klær; administrasjon av 
opphavsrett; krematoriumtjenester; datingtjenester; 
privat etterforskning; utleie av selskapstøy; 
brannslukking; begravelsestjenester; slektsforskning; 
vaktselskap; horoskopstillelse; passing av hus i eierens 
fravær; inspeksjon av fabrikker for sikkerhet; rådgivning 
vedrørende immaterielle rettigheter; overvåkning av 
immaterielle rettigheter; juridisk forskning; lisensiering 
av programvare [juridiske tjenester]; lisensiering av 
immaterielle rettigheter; advokattjenester; returnering 
av hittegods; ekteskapsbyråer; meglervirksomhet; 
undersøkelser etter savnede personer; overvåking av 
innbruddsalarm og trygghetsalarmer; 
Nattevaktvirksomhet; opplåsning av sikkerhetslåset; 
organisering av religiøse møter; undersøkelser av 
personlig bakgrunn; pass av kjæledyr; planlegging og 
arrangering av bryllupseremonier; registrering av 
domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av 
brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; utleie 
av pengeskap; sikkerhetskonsulent; lisensiering av 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, kinofilmer, 
innspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, 
innspilte videokassetter, DVDer eller pre-innspilte 
videodisker; rådgivning knyttet til immaterielle 
rettigheter eller lisensiering for utnyttelse av industriell 
eiendomsrett eller beskyttelse; lisensiering av 
programvare; utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet 
materiale; utnyttelse av rettighetene til 
radioprogrammer, TV-programmer, filmer, innspilte 
videobånd, innspilte videokassetter, innspilte 
videoplater eller kinofilmer; utnyttelse av 
overføringsrettigheter; utnyttelse av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; 
lisensieringstjenester; forvaltning av immaterielle 
rettigheter eller industrielle rettigheter; tjenester for 
utnyttelse av rettigheter i radioprogrammer, TV-
programmer, filmer, innspilte videobånd, innspilte 
videokassetter, innspilte videoplater eller kinofilmer; 
tjenester for utnyttelse av åndsverk eller industrielle 
eiendomsrettigheter; utnyttelse av trykksaker 
(copyright); lisensutstedelse for eiendomsmegling; 
lobbyvirksomhet for politiske formål, inkludert politisk 
press vedrørende miljøvern, energisparing og 
alternative energikilder, økologi og dyrevelferd; 
tjenestetilbydelse vedrørende personlige overvåking og 
sikkerhet alarmtjenester for private hjem; tjenester 
vedrørende tyveri -og innbruddsalarmer for tredjemann; 
brannalarmer og beskyttelsestjenester; 
sikkerhetsvurdering knyttet til sikkerhet for personer og 
innenlandske egenskaper; datastyrte 
sikkerhetstjenester for personer og boligeiendommer; 
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overvåking av personlige sikkerhetssystemer og 
sikkerhetskontrollapparater; konsulentbistand 
vedrørende sikkerhetsspørsmål; utleie av 
sikkerhetsapparater; utleie av sikkerhets og 
overvåkingsapparater; elektriske beskyttelsestjenester 
for sentrale kontorer; tjenester for overvåking av 
utslippssystemer og vannmengdealarmer; overvåkning 
av sikkerhets- og brannsystemer; overvåking av 
lokaliteter med hensyn til brann og sikkerhet; 
sikkerhetstjenester med hensyn til beskyttelse mot 
branner og innbrudd; online formidling av informasjon 
og generell encyklopedisk kunnskap om sikkerhet, 
sikkerhetssystemer, personlig sikkerhet, 
bedriftssikkerhet, husholdningssikkerhet; online dating, 
vennskap, introduksjon og sosiale 
nettverkstjenestetilveiebringelse av online tjenester for 
personlig-, livsstils-, emosjonell -, helse- og fitness-
sporing, belønning og insentivprogrammer knyttet til 
samme; juridisk bistand vedrørende miljøvern, 
energisparing og alternative energikilder, økologi og 
dyrevelferd og utføring av slike prosjekter; formidling av 
online computerdatabaser og online søkbare databaser 
innen sosiale nettverksarbeid; konsulent-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; profesjonell rådgivning, 
informasjon og konsulentvirksomhet knyttet til alle de 
forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og 
rådgivning knyttet til alle de forannevnte tjenester som 
tilbys på nett fra en database eller via en hjelpetelefon 
eller internett. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 83223 
(151) Reg.dato.: 1971.12.03 
(151) Int. reg. dato: 1971.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2021.12.03 
(210) Søknadsnr: 106022 
(220) Inndato: 1971.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur, idrett og 

frivillighet, Oslo Rådhus, 0037 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Hele klassene. 
  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig 

innlosjering. 
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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.: 202004537 
(730) Søker: 
 Orkla Care A/S, Industrigrenen 10, 2635 ISHØJ, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 308942 
(210) Søknadsnr.: 202003710 
(730) Innehaver: 
 Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine Way, IL 

GLENVIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 308943 
(210) Søknadsnr.: 202003716 
(730) Innehaver: 
 Republic Technologies (NA) LLC, 2301 Ravine Way, IL 

GLENVIEW, USA 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 83223 
(210) Søknadsnr.: 106022 
(730) Innehaver: 
 Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur, idrett og 

frivillighet, Oslo Rådhus, 0037 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.06 
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Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 200815200 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 0983827 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

BODET SA, ZAC du Cormier 15 
rue Armand Mayer, 49300 
CHOLET, Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: BODET TIME & SPORT, 1 rue du 
Général de Gaulle, 49340 
TREMENTINES, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 9 Computer terminals, computer terminals for inputting 

identification or time or production data or security data, 
software for human resources management, especially 
time at work, planning, pay, access and security data 
control and monitoring software, apparatus and software 
for measuring and displaying time, electronic notice 
boards for sports results or digital and time data, 
electronic and electromagnetic display elements, bell 
striking work systems or musical bells. 
14 Clocks and chronometric instruments, digital clocks, 
calendar clocks, programming clocks. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2020.01.22 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2020.04.09 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201802425 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1390724 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

BODET SA, ZAC du Cormier 15 
rue Armand Mayer, 49300 
CHOLET, Frankrike (FR) 

 Lisenshaver: BODET TIME & SPORT, 1 rue du 
Général de Gaulle, 49340 
TREMENTINES, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 9 Computer terminals, computer terminals for entering 

identification or temporal or production or security data, 
software for human resources management, in particular 
time of presence, planning, pay, software for control and 
supervision of accesses and security data, apparatus and 
software for time measuring and displaying, electronic 
scoreboards of sports results or digital and time data, 
electronic and electromagnetic display elements, bell 
ringing systems or musical ringtones, speakers, 
microphones, sound projectors, desks to verbally 
broadcast advertisements, report an hour, a time or an 
event, enclosures, apparatus, software to control 
programmed ringtones, warning apparatus (chimes), 
software for control and supervision of time, distribution 
and time signaling systems. 
14 Clocks and chronometric instruments, digital clocks, 
calendar clocks, timer clocks, clock for time distribution, 
master clock, timer clocks for controlling electronic 
instruments, clocks for time display and time signaling. 
42 Programming services. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2020.01.22 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2020.04.09 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201810721 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1417742 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

D&P Holding SA, Via Riva 
Albertolli 1, Palazzi Gargantini, 
6900 LUGANO, Sveits (CH) 

 Lisenshaver: New Yorker Beer S.r.l., Corso 
Italia 13, 20122 MILANO (MI), 
Italia (IT) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 32 Non-alcoholic beverages; Beer and brewing products; 

preparations for making beverages. 
 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2020.03.18 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2020.04.09 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201902321 
(730) Søker: 
 MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS, Postboks 6197 

Etterstad, 0602 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.03.31 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 202374 
(210) Søknadsnr.: 199905230 
(730) Innehaver: 
 Mestergruppen AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 215511 
(210) Søknadsnr.: 200112287 
(730) Innehaver: 
 Mestergruppen Bolig AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 215512 
(210) Søknadsnr.: 200112288 
(730) Innehaver: 
 Mestergruppen Bolig AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263157 
(210) Søknadsnr.: 201109464 
(730) Innehaver: 
 Mestergruppen AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.04.01 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1150400 
(210) Søknadsnr.: 201302964 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 31/13 - 2013.07.29 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2020.04.06 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances adapted 
for medical use, food for babies; dietary supplements for 
humans; medicinal drinks; nutritional supplemental 
drinks; dietary supplemental drinks; meal replacement 
drinks; nutritional supplement powders; nutritional 
supplements; vitamin-enriched drinks used as a 
nutritional supplement; carbohydrate-based nutritional 
drink mixes for use as a meal replacement. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and 
sago; flour and preparations made from cereals; bread, 
pastry and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; coffee, chocolate, cocoa or tea 
based drinks; flavorings for beverages; herbal beverages 
[other than for medicinal use]; rice, cereal, sugar, honey 
and treacle based drinks; natural sweeteners. 

  Klasse 32   Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages; 
ionized water; vitamin-enriched spring, mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages (not 
for medical purposes); soft drinks; energy drinks; sport 
drinks; vegetable and whey drinks; concentrates, 
powders and extracts for making beverages. 

 
(730) Innehaver: 

 Health Drinks Finland OY, Urheilupuistontie 3, 02200 
ESBO, Finland 

 Kravstiller: 
 Medica Clinical Nord Sverige AB, Östra Storgatan 20, 

55321 JÖNKÖPING, Sverige 
 Kravstillers  fullmektig: 
 Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 22007 LUND, 

Sverige 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving
 
 

(111) Reg.nr.: 181771 
(210) Søknadsnr.: 19942642 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 25/97 - 1997.06.16 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2019.03.08 

(540) Gjengivelse av merket 

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

  Klasse 9   Lyd og/eller video opptak, alle i form av plater, bånd, cd-
er og kassetter, kinofilmer og televisjonsfilmer. 

  Klasse 14   Hele klassen 
  Klasse 18   Hele klassen 
  Klasse 25   Hele klassen 
  Klasse 38   Hele klassen 
  Klasse 41   Hele klassen 
 
(730) Innehaver: 

 Viva Media GmbH, Straulauer Allee 6, 10245 BERLIN, 
Tyskland 

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

Norge 
 Kravstiller: 
 New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Russeer Weg 

101-103, 24109 KIEL, Tyskland 
 Kravstillers  fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 

OSLO, Norge 
 Avgjørelse: 
 Sak om administrativ overprøving er hevet og 

behandlingen av kravet er avsluttet. 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

104402 2030.02.14 
  

 
104728 2030.04.10 
  

 
104877 2030.04.24 
  

 
104904 2030.04.24 
  

 
105027 2030.05.14 
  

 
105053 2030.05.14 
  

 
105066 2030.05.14 
  

 
105191 2030.05.29 
  

 
105309 2030.06.12 
  

 
105512 2030.07.17 
  

 
106094 2030.09.25 
  

 
106656 2030.11.27 
  

 
106882 2030.12.18 
  

 
140352 2030.02.07 
  

 
140920 2030.04.05 
  

 
140929 2030.04.05 
  

 
140946 2030.04.05 
  

 
141016 2030.04.19 
  

 
141046 2030.04.19 
  

 
141090 2030.04.26 
  

 
141149 2030.04.26 
  

 
141171 2030.05.03 
  

 
141221 2030.05.03 
  

 
141325 2030.05.16 
  

 
141370 2030.05.23 

141433 2030.05.31 
  

 
141508 2030.05.31 
  

 
141843 2030.06.28 
  

 
142541 2030.08.23 
  

 
142698 2030.08.30 
  

 
142700 2030.08.30 
  

 
142701 2030.08.30 
  

 
142703 2030.08.30 
  

 
142704 2030.08.30 
  

 
142706 2030.08.30 
  

 
142928 2030.09.27 
  

 
143100 2030.10.18 
  

 
143554 2030.11.22 
  

 
18036 2030.06.10 
  

 
1910190 2030.04.19 
  

 
1910191 2030.04.19 
  

 
1910192 2030.04.19 
  

 
201747 2030.04.06 
  

 
202214 2030.03.30 
  

 
202263 2030.04.11 
  

 
202312 2030.04.11 
  

 
202315 2030.04.11 
  

 
202316 2030.04.11 
  

 
202317 2030.04.11 
  

 
202493 2030.04.27 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

202522 2030.04.27 
  

 
202555 2030.04.27 
  

 
202572 2030.04.27 
  

 
202672 2030.05.04 
  

 
202675 2030.05.04 
  

 
202709 2030.05.04 
  

 
202743 2030.05.11 
  

 
202866 2030.05.18 
  

 
202881 2030.05.18 
  

 
202901 2030.05.18 
  

 
202919 2030.05.18 
  

 
202923 2030.05.18 
  

 
202924 2030.05.18 
  

 
203150 2030.05.31 
  

 
203157 2030.05.31 
  

 
203191 2030.06.08 
  

 
203261 2030.06.15 
  

 
203339 2030.06.15 
  

 
203341 2030.06.22 
  

 
203711 2030.07.13 
  

 
203923 2030.07.27 
  

 
203993 2030.08.03 
  

 
204058 2030.08.31 
  

 
204355 2030.08.24 
  

 
204370 2030.08.31 
  

 
204371 2030.08.31 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

204601 2030.09.07 
  

 
204668 2030.09.14 
  

 
204861 2030.09.21 
  

 
205009 2030.10.05 
  

 
205182 2030.10.12 
  

 
205298 2030.10.19 
  

 
206279 2030.12.28 
  

 
206280 2030.12.28 
  

 
206819 2031.02.08 
  

 
253019 2029.10.15 
  

 
253485 2029.11.11 
  

 
253502 2029.11.12 
  

 
254267 2030.01.26 
  

 
254983 2030.03.30 
  

 
255009 2030.04.07 
  

 
255030 2030.04.08 
  

 
255035 2030.04.08 
  

 
255036 2030.04.08 
  

 
255102 2030.04.13 
  

 
255130 2030.04.15 
  

 
255131 2030.04.15 
  

 
255170 2030.04.19 
  

 
255196 2030.04.20 
  

 
255220 2030.04.21 
  

 
255221 2030.04.21 
  

 
255228 2030.04.22 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

255305 2030.04.27 
  

 
255353 2030.04.29 
  

 
255444 2030.05.05 
  

 
255500 2030.05.10 
  

 
255517 2030.05.11 
  

 
255559 2030.05.18 
  

 
255579 2030.05.19 
  

 
255581 2030.05.19 
  

 
255582 2030.05.19 
  

 
255583 2030.05.19 
  

 
255702 2030.05.27 
  

 
255756 2030.06.01 
  

 
255839 2030.06.08 
  

 
255855 2030.06.09 
  

 
255856 2030.06.09 
  

 
256048 2030.06.24 
  

 
256057 2030.06.25 
  

 
256088 2030.06.29 
  

 
256108 2030.05.31 
  

 
256122 2030.06.30 
  

 
256181 2030.07.09 
  

 
256253 2030.08.03 
  

 
256358 2030.08.11 
  

 
256359 2030.08.11 
  

 
256414 2030.08.17 
  

 
256617 2030.09.03 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

256655 2030.09.08 
  

 
256813 2030.09.21 
  

 
256940 2030.09.30 
  

 
256941 2030.09.30 
  

 
257016 2030.10.05 
  

 
258097 2030.07.15 
  

 
258098 2030.07.15 
  

 
258105 2030.07.19 
  

 
258158 2030.07.20 
  

 
258401 2030.08.25 
  

 
258480 2030.07.16 
  

 
258481 2030.07.16 
  

 
258565 2030.09.10 
  

 
258751 2030.09.09 
  

 
258752 2030.09.09 
  

 
258753 2030.09.09 
  

 
259501 2030.11.11 
  

 
259519 2030.10.05 
  

 
259520 2030.11.10 
  

 
259894 2030.12.08 
  

 
259895 2030.12.08 
  

 
259900 2030.12.09 
  

 
259905 2030.12.09 
  

 
260251 2030.09.27 
  

 
261183 2030.10.04 
  

 
261296 2030.12.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

266300 2030.10.19 
  

 
275101 2030.10.18 
  

 
289404 2030.12.08 
  

 
38475 2029.12.16 
  

 
39166 2030.04.20 
  

 
39323 2030.04.13 
  

 
39561 2030.06.22 
  

 
55408 2030.01.22 
  

 
55823 2030.05.09 
  

 
56145 2030.04.29 
  

 
56518 2030.04.25 
  

 
57263 2030.09.20 
  

 
57328 2030.12.02 
  

 
57625 2030.03.30 
  

 
7393 2030.05.18 
  

 
78976 2030.04.09 
  

 
79178 2030.04.23 
  

 
79492 2030.05.28 
  

 
79757 2030.08.06 
  

 
79998 2030.09.04 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0229898 2030.03.21 
  

 
0450357 2030.01.07 
  

 
0451089 2030.03.26 
  

 
0549915 2030.03.09 
  

 
0551507 2030.03.24 
  

 
0551882 2030.03.26 
  

 
0552426 2030.03.26 
  

 
0558435 2030.01.25 
  

 
0721858 2029.09.10 
  

 
0727063 2029.12.24 
  

 
0730205 2030.03.21 
  

 
0730244 2030.03.24 
  

 
0730404 2030.03.20 
  

 
0730741 2030.03.24 
  

 
0731019 2030.03.15 
  

 
0731073 2030.03.15 
  

 
0731129 2030.03.22 
  

 
0731135 2030.03.24 
  

 
0731243 2030.03.17 
  

 
0731246 2030.02.22 
  

 
0731352 2030.02.28 
 
 

 

0731479 2030.03.20 
  

 
0731617 2030.03.20 
  

 
0731854 2030.03.22 
  

 
0732090 2030.03.22 
  

 
0732200 2030.03.22 
  

 
0732302 2030.03.24 
  

 
0732533 2030.03.24 
  

 
0732543 2030.03.20 
  

 
0732626 2030.03.24 
  

 
0732810 2030.01.28 
  

 
0732817 2030.03.20 
  

 
0732844 2030.03.22 
  

 
0732951 2030.03.24 
  

 
0732975 2030.03.23 
  

 
0733058 2030.03.24 
  

 
0733067 2030.03.20 
  

 
0733491 2030.03.23 
  

 
0734453 2030.03.14 
  

 
0734637 2030.02.18 
  

 
0737282 2030.03.22 
  

 
0743109 2030.03.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1033659 2030.03.15 
  

 
1033749 2030.03.09 
  

 
1034832 2030.03.23 
  

 
1034837 2030.03.23 
  

 
1034858 2030.03.22 
  

 
1035204 2030.03.25 
  

 
1035223 2030.02.11 
  

 
1035340 2030.03.22 
  

 
1035802 2030.03.24 
  

 
1035994 2030.03.23 
  

 
1035995 2030.03.24 
  

 
1035996 2030.03.24 
  

 
1036186 2030.03.22 
  

 
1036201 2030.01.08 
  

 
1036310 2030.03.26 
  

 
1036311 2030.03.25 
  

 
1036446 2030.03.18 
  

 
1036616 2030.03.24 
  

 
1036695 2030.03.26 
  

 
1037016 2030.03.22 
  

 
1037089 2030.03.23 
  

 
1037153 2030.03.10 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1037197 2030.03.18 
  

 
1037248 2030.03.22 
  

 
1037250 2030.03.26 
  

 
1037261 2030.03.23 
  

 
1037275 2030.03.24 
  

 
1037362 2030.03.12 
  

 
1037534 2030.03.01 
  

 
1037721 2030.03.24 
  

 
1038064 2030.02.25 
  

 
1038068 2030.03.16 
  

 
1038280 2030.03.24 
  

 
1038388 2030.02.27 
  

 
1038507 2030.03.23 
  

 
1038894 2030.03.24 
  

 
1039059 2030.03.24 
  

 
1039089 2030.03.25 
  

 
1039123 2030.02.10 
  

 
1039749 2030.03.24 
  

 
1039996 2030.03.22 
  

 
1040272 2030.03.25 
  

 
1040281 2030.03.04 
  

 
1040663 2030.03.08 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1040846 2030.03.20 
  

 
1041307 2030.03.25 
  

 
1043499 2030.03.02 
  

 
1043685 2030.01.19 
  

 
1044199 2030.03.25 
  

 
1044251 2030.03.10 
  

 
1045510 2030.03.23 
  

 
1046714 2030.03.25 
  

 
1047699 2030.03.25 
  

 
1047786 2030.03.11 
  

 
1048165 2030.03.26 
  

 
1051710 2030.03.25 
  

 
1054561 2030.03.24 
  

 
1056212 2030.03.23 
  

 
1058492 2030.03.26 
  

 
1063713 2030.03.23 
  

 
1063714 2030.03.23 
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Slettede internasjonale registreringer 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:

0685017 2020.02.26 

0737697 2020.02.26 

1072367 2020.03.10 

1265154 2020.03.12 

1265157 2020.03.12 

1265158 2020.03.12 

1265159 2020.03.12 

1265160 2020.03.12 

1266014 2020.03.12 

1266015 2020.03.12 

1266017 2020.03.12 

1266018 2020.03.12 

1313331 2020.03.02 

1378210 2020.03.03 

1430625 2020.02.27 

1458301 2020.03.02 

1460451 2020.03.12 

1463781 2020.02.28 

1469608 2019.12.06 

1471373 2020.02.28 

1472321 2020.03.19 
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Avgjørelse i krav om administrativ overprøving av registrert foretaksnavn
 
 
Kravnummer: OP 2019/00523 
 
Foretaksnavnet som er krevet overprøvd: SP MASKIN AS med 
organisasjonsnummer 923 084 088. 
 
Kravet ble mottatt av Patentstyret: 2020.12.20 
 
Innehaver: SP MASKIN AS 
 
Kravstiller: SP-MASKIN AS 
 
Patentstyret har den 2020.02.14 truffet følgende avgjørelse: 
Registreringen av foretaksnavnet SP MASKIN AS er i strid med 
foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving 
tas til følge. 
 
Avgjørelsen ble endelig den 2020.04.14. 
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