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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.: 310527 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202007344 
(220) Inndato: 2020.06.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CINGULUM AS, c/o Linn Øie Kirkeveien 166C, 0450 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Oppslagstavler [kontorrekvisita]; klistremerker 

[kontorrekvisita]; kontormateriell; kontorrekvisita, 
unntatt møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310528 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.13, US, 88/616,216 
(210) Søknadsnr.: 202003410 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, Suite 
1000, DE19801 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Adressebøker; avtalebøker; penner; binders, permer, 
mapper; bokmerker; bøker, magasiner, nyhetsbrev og 
trykte tidsskrifter innen allmenn underholdning, nyheter, 
musikk, filmer, TV og sport; støtfangerklistremerker; 
kalendere; skrivemateriell; gavekort; gavepapir; 
globuser; gratulasjonskort; gjestebøker; kart; 
notatblokker; modelleringsleire; aviser; notatpapir; 
notatbøker; notatbokpapir; blyanter; penn- og 
blyantholdere; fotografialbum; plakater; skrivepapir; 
skriveredskaper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 310529 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.13, US, 88/616,248 
(210) Søknadsnr.: 202003412 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, Suite 
1000, DE19801 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 45   Sosial nettverkstjenester; online sosial 
nettverkstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310530 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202008280 
(220) Inndato: 2020.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eirik Alfstad Johansen, SOLVEIEN 42 B, 1177 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare. 
  Klasse 42   Applikasjonstjenester [ASP]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310531 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.13, US, 88/616,206 
(210) Søknadsnr.: 202003424 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, Suite
1000, DE19801 WILMINGTON, USA

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Softwareapplikasjoner for mobile elektroniske enheter

og bærbare elektroniske enheter, nemlig 
mobiltelefoner, smarttelefoner, håndholdte 
spillkonsoller, nettbrett, bærbare datamaskiner og 
reisedatamaskiner; datasoftware, nemlig nedlastbare 
spillere for audiovisuelt medieinnhold; software for 
videosøk og -kommentarer; software for strømming av 
audiovisuelt medieinnhold til mobile elektroniske 
enheter og datamaskiner; software for sporing og 
optimalisering av annonser; videospillsoftware; 
software for interaktive spill; softwareplattform for 
tilveiebringelse av programmatiske grensesnitt for 
tredjeparter for å få tilgang til innhold på nettsteder og 
data for webutvikling og utvikling av 
nettstedsapplikasjoner; interaktive spill, spesielt 
datamaskin- og videospillprogrammer med 
videoinnhold fra film, TV-programmering eller 
musikkvideoer; digital media, nemlig nedlastbart 
audiovisuelt medieinnhold innen nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer; forhåndsinnspilt media nemlig 
faststoffs- og halvlederminner, -harddisker og -plater, 
magnetiske minner, -harddisker og -plater, 
minnepinner,  minnekort, minnepinner, DVD-er, CD-er, 
optiske plater, interaktive plater med musikk- og 
musikkvideoer, video- og lydkassetter og laserplater, 
med nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, 
musikk og musikkvideoer. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13

(111) Reg.nr.: 310532 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202003366 
(220) Inndato: 2020.03.05 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.05
(540) Gjengivelse av merket:

DREAMIES ALL IT TAKES IS A
SHAKE 

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

Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 31   Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt

korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske 
frukter og grønnsaker; næringsmidler for dyr og ikke-
medisinske tilsetningsstoffer til næringsmidler for dyr; 
blekksprutben; ben og spiselige tyggeprodukter; 
strøprodukter for dyr. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13

(111) Reg.nr.: 310533 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202007958 
(220) Inndato: 2020.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.22
(540) Gjengivelse av merket:

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

NORPOL HOLDING AS, c/o PoliNor ASKnud
Schartums gate 7, 3045 DRAMMEN, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32   Kullsyreholdig vann; kullsyreholdig fruktjuice;

kullsyreholdig mineralvann; mineralvann, kullsyreholdig 
vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; mineral- og 
kullsyreholdig vann, samt andre alkoholfrie drikkevarer; 
kullsyreholdige drikkevarer, alkoholfritt; alkoholfrie 
drikker; alkoholfrie fruktekstrakter brukt i tilberedning av 
drikkevarer; cider [ikke alkoholholdig]; fruktdrikker, 
alkoholfrie; aperitiffer [ikke alkoholholdig]; fruktnektar 
[ikke alkoholholdig]; ikke-alkoholholdige essenser for 
tilberedelse av drikker; fruktcocktailer, alkoholfrie; 
drinker [ikke alkoholholdig]; sarseparilla [alkoholfri 
drikk]; ikke-alkoholholdige smakstilsatt med te; 
fruktpunsj, alkoholfri; druesaftdrikker, alkoholfritt; ikke-
alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker; 
ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med kaffe; 
sirup for tilberedning av alkoholfrie drikkevarer; ikke-
alkoholholdige drikker av tørket frukt; essenser for 
alkoholfrie drikkevarer [ikke i form av eteriske oljer]. 

  Klasse 33   Alkoholholdige cocktailblandinger; alkoholholdige 
fruktdrikker; alkoholholdig sider; alkoholholdige 
fruktekstrakter; alkoholholdige essenser; alkoholholdige 
drikker med frukter; alkoholholdige maltdrikker, utenom 
øl; alkoholholdige drikker [unntatt øl]; alkoholholdige 
drikker (unntatt øl); alkoholholdige ekstrakter; 
alkoholholdige fruktcocktaildrikker; alkoholholdige 
energidrikker; aperitiffer med destillert alkoholholdig 
likørbase; ferdige alkoholholdige cocktailer; 
sukkerrørbasert alkoholholdig drikke; ferdigmiksede 
alkoholdrikker, andre enn ølbaserte. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av alkoholholdig drikke. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13

(111) Reg.nr.: 310534 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202008240 
(220) Inndato: 2020.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.26
(540) Gjengivelse av merket:

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

BEVLAB AS, Eyvind Lyches vei 13B, 1338 SANDVIKA,
Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30   Te-baserte drikker; te; te-erstatninger.
Klasse 32   Energidrikker; brus; lettbrus; mineralvann med

fruktsmak; mineralvann [drikker]; mineralvann med 
smakstilsetning; mineralvann med koffein; mineralvann 
tilsatt kullsyre; mineralvann uten kullsyre; drinker [ikke 
alkoholholdig]. 

  Klasse 33   Alkoholholdige energidrikker; alkoholholdig eggnog; 
alkoholholdig sider; alkoholholdig punsj; alkoholholdig 
bitter. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13
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(111) Reg.nr.: 310535 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202008241 
(220) Inndato: 2020.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BEVLAB AS, Eyvind Lyches vei 13B, 1338 SANDVIKA, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Te-baserte drikker. 
  Klasse 32   Energidrikker; mineralvann, kullsyreholdig vann og 

andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktbasert 
mineralvann med tesmak; konsentrater brukt i 
tilberedning av mineralvann; pulver brukt i tilberedning 
av mineralvann; sirup for tilberedning av mineralvann; 
konsentrater, sirup og pulver brukt i tilberedning av 
mineralvann. 

  Klasse 33   Alkoholholdige energidrikker; alkoholholdige 
cocktailblandinger; alkoholholdige fruktdrikker; 
alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige essenser; 
alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige 
fruktcocktaildrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310536 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202008228 
(220) Inndato: 2020.06.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STIFTELSEN LOVDATA, Postboks 2016 Vika, 0125 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 310537 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202008276 
(220) Inndato: 2020.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DENTCARE VIMALAN KETHARANATHAN, Veitvet 
Senter Tannklinikk, Veitvetveien 8, 0596 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Tannlegebehandling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310538 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202005096 
(220) Inndato: 2020.04.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Punjab AS, Lahaugmoveien 54, 2013 SKJETTEN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Ris; mel; kikertmel; grøt og preparater av korn; 
belgfrukter; brukne korn; honning; salt; sennep; pepper; 
eddik; sauser; krydderier; sukkertøy; snacks og 
kornvarer; ferdigmatprodukter laget av forannevnte 
varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310539 
(151) Reg.dato.: 2020.07.02 
(210) Søknadsnr.: 202006125 
(220) Inndato: 2020.05.12 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PUNJAB AS, Tuterudveien 2, 2007 KJELLER, Norge 
5 STAR FOODS AS, Tuterudveien 2, 2007 KJELLER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonsering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310540 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003417 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Oslo-Stockholm 2.55 AB, Kansligatan 1 3TR, 70361 
ÖREBRO, Sverige 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Administrasjon av medlemskapssystem. 
  Klasse 39   Reiseformidlingstjenester for enkeltpersoner og 

grupper; reisebestillingstjenester; reiserådgivning; 
reiseinformasjon; transport av passasjerer med tog; 
togtransport og fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
togtransport; utleie av tog. 

  Klasse 45   Politisk lobbyvirksomhet; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende politiske spørsmål; politisk rådgivning; 
organisering av politiske møter; konsulenttjenester 
relatert til politiske kampanjer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310541 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003420 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

JANSSEN HEALTHCARE 
COMPASS 

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

 Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 
BEERSE, Belgia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdanningstjenester for profesjonelt helsepersonell og 
sykehus innen optimalisering av pasientpleie. 

  Klasse 44   Tilvebringelse av informasjon til profesjonelt 
helsepersonell og sykehus innen optimalisering av 
pasientpleie. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 310542 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.10, US, 88/611,205 
(210) Søknadsnr.: 202003421 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hologic, Inc., 250 Campus Drive, MA01752 
MARLBOROUGH, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, 
nemlig cervixdilatorer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310544 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003432 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
MA02127 BOSTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Barberingspreparater, nemlig barberkremer, 
barbergeleer, barberlotioner og barberskum; 
etterbarberingsvann, lotioner og balsam; ansiktsvask 
og ansiktsskrubb til bruk før barbering; 
hudpleiepreparater, nemlig fuktighetskremer; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; kroppsspray; cologne; 
anti-perspiranter og deodoranter; kroppsvask. 

  Klasse 8   Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberblader; dispensere, kassetter, holdere og 
patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende 
barberblader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310545 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003433 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
MA02127 BOSTON, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Barberingspreparater, nemlig barberkremer, 
barbergeleer, barberlotioner og barberskum; 
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etterbarberingsvann, lotioner og balsam; ansiktsvask 
og ansiktsskrubb til bruk før barbering; 
hudpleiepreparater, nemlig fuktighetskremer; ikke-
medisinske hudpleiepreparater; kroppsspray; cologne; 
anti-perspiranter og deodoranter; kroppsvask. 

  Klasse 8   Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og 
barberblader; dispensere, kassetter, holdere og 
patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende 
barberblader. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310546 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003418 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake 
Parkway, Northeast, GA30328 ATLANTA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 39   Spedisjonstjenester; emballering av artikler for 
transport; transporttjenester for brev, dokumenter, 
korrespondanse, trykksaker og andre varer og 
eiendeler med forskjellige transportmidler; 
oppbevaringstjenester, lagring, emballering, levering og 
returhåndtering med hensyn til det foregående; 
tilveiebringe datastyrt informasjon om innenlandske og 
internasjonale transport- og leveringstjenester; 
transportlogistikk; tilrettelegging av skipsbefraktning for 
andre; utleie av dokumentboks, videresending av 
dokumenter og mottak og levering av dokumenter for 
andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310547 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.13, US, 88/616,218 
(210) Søknadsnr.: 202003430 
(220) Inndato: 2020.03.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, Suite 
1000, DE19801 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklametjenester; bedrift til bedrift 
annonse- og reklametjenester; annonse- og 
reklameanalysetjenester; utleie av reklametid; digitale 
annonse- og reklametjenester; formidling av reklame 
for andre via trådløse nettverk, internett, kabel, satellitt 
og globale, regionale og lokale datanettverk; internett- 
og online annonserings-, markedsførings- og 
reklametjenester; tilveiebringe plass på mobile enheter, 
softwareapplikasjoner og nettsteder for annonsering av 
varer og tjenester; internett- og nettbutikktjenester for 
detaljhandel med nedlastbart og ikke-nedlastbart 

audiovisuelt innhold innen nyheter, underholdning, 
sport, komedie, drama, musikk og musikkvideoer; 
kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester, for 
kommersielle, salgsfremmende, annonserings-, 
reklame- og kundeengasjementsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310548 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 201906563 
(220) Inndato: 2019.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 WeWork Companies Inc., 115 West 18th Street, 
NY10011 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for at brukerne kan administrere 
medlemskap i kontorfellesskap og delte arbeidsplasser, 
reservere konferanserom, styre ansattes brukertilgang, 
bestille utskriftstjenester, delta i profesjonell og sosial 
nettverksbygging, delta i virtuelle samfunn, søke i 
jobbannonser, og registrere seg og betale for 
leverandørtjenester. 

  Klasse 35   Tilveiebringe kontorfellesskap og delte arbeidsplasser 
utstyrt med skrivebord, private kontorer, kontorutstyr, 
postrom, kopirom, resepsjonister, kjøkken, møterom, 
telekommunikasjonsutstyr og andre kontorfasiliteter; 
timebaserte kontorfellesskap og delte arbeidsplasser 
(co-working by the hour); 
forretningsinformasjonstjenester; inkubatortjenester, 
nemlig, tilveiebringe kontorlokaler med forretningsutstyr 
og andre fasiliteter til nye selskaper, oppstartsselskaper 
og eksisterende selskaper; 
forretningsutviklingstjenester, nemlig, tilveiebringe 
oppstartsstøtte for andre selskaper;  tilveiebringe 
kontorstøttetjenester; online nettverksbyggingstjenester 
for næringsvirksomhet; forretningsrådgivingstjenester 
innenfor design og utforming av kontorlokaler; 
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; 
markedsanalyse for eiendom; tilveiebringe elektronisk 
sporing av eiendomsobjekter til andre for 
forretningsformål; planlegging, utforming, utvikling, 
vedlikehold, sporing og rapportering av 
eiendomsbyggeprosjekter for tredjeparter; annonsering 
vedrørende forretningseiendommer; annonsering 
vedrørende boligeiendommer; annonsering vedrørende 
forretnings- eller boligeiendom; tilveiebringe 
bemanningstjenester for kontorstøtte; 
markedsundersøkelser; prosjektledelse for andre; 
konsulenttjenester innenfor romlig utforming og 
infrastrukturarkitektur og interiørdesign; 
konsulenttjenester innenfor romlig ledelse for å 
optimalisere effektivitet for forretningsprosesser og 
beslutningstaking; datastyrt optimalisering og ledelse, 
nemlig, håndtering av logistikk og fysiske rom; 
detaljhandelstjenester; online detaljhandelstjenester; 
tilveiebringe en søkbar database for salg av varer og 
tjenester for andre via Internett; tilveiebringe en online 
søkbar bestillingsguide for å lokalisere, organisere og 
presentere varene og tjenestene for andre online 
selgere; detaljhandel med gaver og småvarer.  

  Klasse 36   Forsikringstjenester; pengesaker; eiendomssaker; 
eiendomstjenester; leasing av forretnings- og 
boligeiendommer; utleie av kontorplass; utleie av 
kontorer og fasiliteter for kontorfellesskap og delte 
arbeidsplasser; utleie av leiligheter og bygninger; 
administrasjon av leiligheter og bygninger;  
inkubatortjenester , nemlig utleie av kontorplass til 
frilansere, oppstartere, eksisterende selskaper og 
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idealistiske organisasjoner; tjenester for innsamling til 
veldedighet; veldedighetsinnsamlinger; kunstmegling; 
kunsttaksering; helseforsikringstjenester; livsforsikring; 
banktjenester; kredittkort-, debetkort- og 
betalingskorttjenester; tjenester for autorisering av 
finansielle overføringer og oppgjør; behandling av 
elektroniske betalings-, autentiserings- og 
verifiseringstjenester; rådgivning innenfor de førnevnte 
tjenestene; finanstjenester; fremskaffelse av 
pengegaver; investeringstjenester; 
veledighetstjenester, nemlig fremskaffelse av midler til 
idealistiske organisasjoner 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; organisere, gjennomføre og arrangere 
opplæring, undervisning, seminarer, workshops, 
konferanser og utstillinger;  Undervisning, nemlig 
undervisning innen dataprogrammering og datakoding; 
Undervisning i form av å drive en utdanningsinstitusjon 
innen dataprogrammering og datakoding; utgivelse av 
bøker, brosjyrer, magasiner og nyhetsbrev; elektronisk 
publisering av blogger, bøker, brosjyrer, blader og 
nyhetsbrev; arrangere, organisere, lede og hoste 
sosiale underholdningsarrangementer og fester; 
arrangere, organisere, gjennomføre og arrangere 
underholdningsarrangementer innen entreprenørskap; 
organisere og gjennomføre prisutdelinger; 
bloggetjenester, nemlig tilveiebringe blogger og online-
tidsskrifter;   treningssentertjenester; tilveiebringe 
trening og treningsfasiliteter; arrangere trening; 
biblioteker; arrangere selskaper for å introdusere 
voksne for hverandre for mulig dating; kinoer; 
tilveiebringe fasiliteter for underholdning; tilveiebringe 
medierom med audiovisuelt utstyr; organisere felles 
sportslige og kulturelle arrangementer; 
bowlinghalltjenester; oversettelsestjenester; arrangere 
motiverende og lærerike taler; arrangere 
skjønnhetskonkurranser; karaoketjenester; 
pengespillvirksomhet; arrangere og gjennomføre fester, 
konserter og sommerleirer for forretnings-, reklame- og 
markedsføringsformål; podcaster  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert dertil; industriell analyse og industriell 
forskning; design og utvikling av datamaskinvare og 
programvare; datatjenester, nemlig å skape et online 
fellesskap slik at registrerte brukere kan delta i 
diskusjoner, få tilbakemelding fra andre brukere, danne 
virtuelle samfunn og engasjere seg i profesjonell og 
sosial nettverksbygging; opprette og hoste plattformer 
for å tilby en nettbasert online portal slik at kundene 
kan delta i profesjonell og sosial nettverksbygging, 
engasjere seg i virtuelle samfunn, administrere 
medlemskap i kontorfellesskap og private 
kontorfasiliteter, be om og administrere 
kontoroppgaver, reservere konferanserom, styre 
brukernes brukertilgang, bestille utskriftstjenester og 
registrere seg og betale for leverandørtjenester som 
catering, pensjons- og helseforsikring;  Datatjenester, 
nemlig hosting online webfasiliteter for andre for å 
organisere og gjennomføre online introduksjoner, 
møter, samlinger og interaktive diskusjoner; 
datatjenester, nemlig interaktive hostingtjenester som 
gjør at brukere kan publisere og dele eget innhold og 
bilder og samhandle med andre online;  datatjenester, 
nemlig leverandør nettskyhostingtjeneste; 
Datatjenester, nemlig styring av IT-systemer på stedet 
og fjernstyring av IT-systemer; installasjon, oppdatering 
og vedlikehold av dataprogramvare; utleie av 
webservere; serverhosting; teknisk support, nemlig 
feilsøking av programvareproblemer; tekniske 
supporttjenester, nemlig feilsøking i form av 
diagnostisering av maskinvare og 
programvareproblemer; tilveiebringe midlertidig bruk av 
ikke-nedlastbar programvare; programvare som en 
tjeneste (SAAS); tilveiebringe et nettsted innen 
datasystem- og informasjonsteknologi; rådgivning om 
informasjonsteknologi og programvare; arkitektonisk 
design; interiørdesigntjenester; design av spesielle 
interiør- og eksteriørmiljøer; grafiske designtjenester; 

industridesigntjenester; værmelding; tilveiebringe et 
nettsted med blogger og ikke-nedlastbare 
publikasjoner; innkjøpstjenester og ordne med 
fremskaffelse av varer og tjenester fra eksterne 
konsulenter og entreprenører, herunder utvelgelse og 
administrasjon av arkitekter og tegnere for å utarbeide 
arkitekttegninger og modeller for andre, utvelgelse og 
administrasjon av entreprenører og konsulenter for å 
bygge bygninger og boliger for andre, og levering av 
inventar, utstyr og apparater til disse bygningene og 
boligene; anskaffelse og forhandling av kontrakter for 
andre; analyse av forretningsmuligheter og tjenester for 
identifisering av prosjekter; innsamling, behandling, 
administrasjon og analyse av data; 
eiendomsmarkedsføring og annonsering; 
forretningsadministrasjon og 
forretningsadministrasjonstjenester relatert til 
ovennevnte; informasjon, rådgivning og rådgivning 
knyttet til de nevnte tjenestene  

  Klasse 43   Utleie av konferanserom. 
  Klasse 45   Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse 

av eiendom og enkeltpersoner; personlige og sosiale 
tjenester utført av andre for å imøtekomme 
enkeltpersoners behov; online sosiale 
nettverksbyggingstjenester; sosiale 
nettverksbyggingstjenester innen forretningsvirksomhet 
tilveiebrakt via et nettsted; personlig concierge-
tjenester for andre; juridiske informasjonstjenester; 
barnevakt; pass av kjæledyr; dating-tjenester; pass av 
hus; tilbakelevering av tapte gjenstander; utleie av 
safer. 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13

(111) Reg.nr.: 310549 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003440 
(220) Inndato: 2020.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.12
(540) Gjengivelse av merket:

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

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

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

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

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13
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(111) Reg.nr.: 310550 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202008268 
(220) Inndato: 2020.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AVISOMO AS, Raufossvegen 40, 2821 GJØVIK, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Hydroponiske dyrkingssystemer; 
planteproduksjonssystemer.  

  Klasse 16   Produksjonsoppskrifter for planter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310551 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202008302 
(220) Inndato: 2020.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASK FRISØR AS, c/o Monica SkaarHønskogen 5B, 
1384 ASKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Frisørtjenester; frisør- og skjønnhetssalongtjenester; 

frisørsalongtjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310552 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003313 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vaksinepreparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310553 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003314 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vaksinepreparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310554 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003318 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vaksinepreparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310555 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202003315 
(220) Inndato: 2020.03.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Vaksinepreparater til bruk for mennesker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 



 registrerte varemerker 2020.07.13 - nr 29/20

10 
 

(111) Reg.nr.: 310556 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202008275 
(220) Inndato: 2020.06.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KONGENS VERDIER AS, Brugata 7, 2380 
BRUMUNDDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogramvare for forretningsformål; 

dataprogramvareplattformer; dataprogramvare for data- 
og dokumentinnhenting, overføring, lagring og 
indeksering. 

  Klasse 16   Trykt brevkursmateriell. 
  Klasse 41   Undervisning; utdanning, undervisning og opplæring; 

undervisnings- og opplæringstjenester; 
undervisningstjenester tilveiebragt av skoler; 
undervisningstjenester tilveiebrakt av hjelpelærere; 
utdannings- og undervisningstjenester; 
handelsundervisning; voksenundervisning; 
privatundervisning; religionundervisning; 
fjernundervisningstjenester; fjernundervisningstjenester 
på internett; fjernundervisningskurs; tilrettelegging og 
utførelse av seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], 
kongresser, akademiske seminarer, 
fjernundervisningskurs og utstillinger for kulturelle 
formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310557 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(210) Søknadsnr.: 202008293 
(220) Inndato: 2020.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WORKMASTER SCANDINAVIA, Sofiemyrveien 4, 
1412 SOFIEMYR, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310558 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(300) Søknadsprioritet 2020.02.03, GB, 3463428 
(210) Søknadsnr.: 202002991 
(220) Inndato: 2020.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Smith & Nephew Orthopaedics AG, Theilerstrasse 1 A, 
6300 ZUG, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Artroskopiske kirurgiske apparater og instrumenter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310559 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(300) Søknadsprioritet 2016.09.30, FR, 16/4303384 
(210) Søknadsnr.: 201612391 
(220) Inndato: 2016.10.25 
(180) Registreringen utløper: 2026.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Champagne Henriot SAS, 81, rue Coquebert, REIMS, 
Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl; likører; brennevin; 
vin; musserende viner; viner som er beskyttet av 
opprinnelsesbetegnelsen "Champagne". 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310560 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202003040 
(220) Inndato: 2020.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16010 
WASILKÓW, Polen 

(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 

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

  Klasse 1   Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så 
vel som i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
brannsluknings- og brannhindringsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; garvestoffer for dyreskinn 
og -huder; bindemidler for bruk i industrien; kjemiske 
produkter for bevaring av mat.  

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver til bruk i maling, dekorering, trykking og 
kunst. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såpe; 
parfymer, eteriske oljer; ikke-medisinsk kosmetikk; 
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hårpleiemidler, ikke for medisinske formål; ikke-
medisinske tannpussemidler. 

  Klasse 4   Smøremidler; tekstilolje; nafta; industrielle oljer og fett; 
herdede oljer [hydrerte oljer for industribruk]; 
petroleumseter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310561 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202002613 
(220) Inndato: 2020.02.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 VOLUE AS, Postboks 9008 Grønland, 0133 OSLO, 
Norge 

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

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

  Klasse 9   Software; applikasjonsprogramvare; 
dataprogramvare; systemleveranser bestående av 
programvare (SW) og maskinvare (HW) for 
kontrollsystemer, overvåkingssystemer og 
instrumenteringssystemer; dataloggere, industrielle 
datamaskiner, datakommunikasjonsprodukter, 
programvare, navigasjonssystemer, sensorer. 

  Klasse 35   Forretningsdrift knyttet til salg av dataprogramvare, 
software og applikasjonsprogramvare; salg av 
dataprogramvare, software og 
applikasjonsprogramvare; handel med 
energikontrakter; anskaffelse av kontrakter for andre; 
bedriftsrådgivning; forretningsundersøkelser; analyse 
av forretningsdata; analyser innen bedriftsledelse; 
markedsstudier; markedsundersøkelser; analyse av 
markedsundersøkelser; analyse av kostnadspriser; 
lønnsomhetsanalyse; markedsanalysetjenester; 
statistisk analyse og rapportering; systematisering av 
informasjon i databaser; markedsanalyse for energi, 
kraft og strøm. 

  Klasse 36   Investeringstjenester i energirelaterte markeder; 
megling av energiderivater; rådgivning og informasjon 
vedrørende finansiering og investering i energirelaterte 
markeder; finansielle porteføljeanalyser; 
investeringsanalysetjenester; risikoanalyse, vurdering 
og planlegging for finans- og investeringsmarkedet. 

  Klasse 38   Nettbaserte tjenester for sending av meldinger. 
  Klasse 42   Dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; 

vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrianalyse og 
forskningstjenester; design, utvikling og programmering 
av dataprogramvare; utvikling av programvare og 
maskinvare; prosjektering, installasjon og idriftsettelse 
av kontroll- overvåkings- og instrumenteringssystemer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310562 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202003041 
(220) Inndato: 2020.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Unicell Poland Sp. z o.o., ul. Supraslska 25, 16010 
WASILKÓW, Polen 

(740) Fullmektig: 
 Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 

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

  Klasse 1   Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så 
vel som i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
brannsluknings- og brannhindringsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; garvestoffer for dyreskinn 
og -huder; bindemidler for bruk i industrien; kjemiske 
produkter for bevaring av mat.  

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; 
ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 
metallpulver til bruk i maling, dekorering, trykking og 
kunst. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såpe; 
parfymer, eteriske oljer; ikke-medisinsk kosmetikk; 
hårpleiemidler, ikke for medisinske formål; ikke-
medisinske tannpussemidler. 

  Klasse 4   Smøremidler; tekstilolje; nafta; industrielle oljer og fett; 
herdede oljer [hydrerte oljer for industribruk]; 
petroleumseter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310563 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202002559 
(220) Inndato: 2020.02.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Renewable Energy Systems Limited, Beaufort Court, 
Egg Farm Lane, WD48LR KINGS LANGLEY, 
HERTFORDSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Elektrisitet. 
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  Klasse 7   Installasjoner for fremstilling av elektrisitet, inkludert 
deler og tilbehør; installasjoner for generering av kraft 
fra naturressurser; installasjoner for generering av kraft 
fra fornybare ressurser; elektriske generatorer; deler og 
tilbehør for alle de nevnte varene. 

  Klasse 37   Konstruksjon, bygging, installasjon, betjening og 
vedlikehold av elektriske generatorer; konstruksjon, 
bygging, installasjon, betjening og vedlikehold av 
energi- og strømstyringssystemer; informasjons-, 
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de 
foran nevnte tjenestene. 

  Klasse 39   Lagring av energi; forsyning av elektrisitet; 
energidistribusjon; drivstoffdistribusjon; informasjons-, 
rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende alle de 
foran nevnte tjenestene.  

  Klasse 40   Fremstilling av elektrisitet; informasjons-, rådgivnings- 
og konsulenttjenester vedrørende alle de foran nevnte 
tjenestene. 

  Klasse 42   Design og utviklingstjenester relatert til apparater, 
utstyr og fasiliteter for fremstilling, drift, vedlikehold, 
lagring og distribusjon av energi; energianalyse (energy 
auditing); ingeniørtjenester; rådgivning vedrørende 
teknologiske tjenester innen kraft og energiforsyning; 
design og utvikling av energidistribusjonsnettverk; 
overvåking og måling av energiproduksjon og -bruk; 
overvåking og måling av miljøet; rådgivningstjenester, 
faglig rådgivning, prosjektundersøkelser, teknisk og 
vitenskapelig forskning vedrørende energi, bevaring, 
miljø, kraft og energiproduksjon, kraft og 
energiforsyning, kraft og energidistribusjon, 
energieffektivitet, bruk av energi, energiøkonomisering 
og/eller miljøpåvirkning; informasjons-, rådgivnings- og 
konsulenttjenester vedrørende alle de foran nevnte 
tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310564 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 201908469 
(220) Inndato: 2019.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sports Group Denmark A/S, Skærskovgårdsvej 5, 8600 
SILKEBORG, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, skotøy, hodeplagg; hansker [bekledning]; 
hodebånd [bekledning]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310565 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007391 
(220) Inndato: 2020.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TANNLEGEN RETT HJEM AS, Niels Leuchs vei 99, 
1359 EIKSMARKA, Norge 

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

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; online 
detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter; annonsering i allmenn- og 
fagtidsskrifter; annonsering i magasiner, brosjyrer og 
aviser; forretningsinformasjon og rådgivning for 
forbrukere i valg av produkter og tjenester; 
markedsføring av produkter; salg av tannkrem, 
tanntråd, kroner for tenner, tannproteser, tannskinner, 
soveskinner, bittskinner, tannregulering, 
mellomromsbørster, tannblekemiddel, fylling, rotfylling, 
rens, skallfasetter. 

  Klasse 40   Tannteknikertjenester. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil. 
  Klasse 44   Tannlegebehandling; medisinske og kirurgiske 

tjenester; skjønnhetspleietjenester; tannklinikktjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
tannbehandling; tannlegetjenester; hjemmebehandling;  
implantatbehandling; konserverende behandling; 
søvnapne behandling; digital anestesi; smertefri 
anestesi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310566 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001153 
(220) Inndato: 2020.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 October's Very Own IP Holdings, 134 Park Lawn road, 
Unit 107, ONM8Y3H8 TORONTO, Canada 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, nemlig jakker, t-skjorter, sweatshirts, vester, 
tank tops, singlet, skjorter, gensere, pullover skjorter, 
polos, turtle-necks, topper, denim skjorter, overall, 
jeans, underbukser, bukser, joggebukse, 
treningsbukser, leggings, shorts, bukseskjørt (skorts), 
dress, kjoler, skjørt, sokker, tights, belter, yogaklær, 
nemlig yogabukser og yogatopper, badedrakter og 
regntøy; fottøy, nemlig flip-flops, sandaler, sko og 
støvler; yttertøy, nemlig denimjakker, nylonjakker, 
skinnjakker, nylonbukser, skjerf og hansker; tøy laget 
av fleece, nemlig pullovere, underdeler, vester, skjerf, 
luer, beanies, hansker, vanter, votter, baby nattdress 
(one-piece); hodeplagg, nemlig baseball caps, sports 
caps, luer, beanies; nattøy, nemlig pyjamas og hel 
sovedress (one-piece); svangerskapsklær, nemlig 
skjorter, bukser, shorts, kjoler og skjørt; babyutstyr, 
nemlig smekker; klær, fottøy, hodeplagg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310567 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001092 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 



 registrerte varemerker 2020.07.13 - nr 29/20

14 
 

(111) Reg.nr.: 310568 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001087 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310569 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001081 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310570 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001080 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310571 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001079 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 

reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310572 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001078 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
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utleie av møterom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310573 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001077 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310574 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001076 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 

tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310575 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202001075 
(220) Inndato: 2020.01.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hyatt International Corporation, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, IL60606 CHICAGO, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hoteller; feriehoteller; moteller; midlertidig overnatting; 
tilrettelegging av midlertidige overnattingssteder, 
nemlig betjente leiligheter, leiligheter og borettslag; 
reservervasjonstjenester for tilveiebringelse av 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester; 
tilveiebringelse av reservasjonastjenester for 
hotellovernatting og midlertidig overnatting for reisende 
og feriegjester via et nettsted; reservasjonstjenester for 
hotellrom og midlertidig overnatting; tilveiebringelse av 
informasjonastjenester for hotellovernatting og 
midlertidig overnatting for reisende og feriegjester via et 
nettsted; tilveiebringelse av tjenester for 
overnattingssteder; spesialiserte hotelltjenester 
presentert som del av et program for hyppige 
hotellgjester; hotelltjenester med insentivprogrammer 
som tilbyr spesielle gjestetjenester, fasiliteter og priser 
til hyppige hotellgjester; restaurant,- bar- og 
cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; 
cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
restaturant-, catering- og bartjenester ; tilveiebringelse 
av fasiliteter for banketter og sosiale tilstelninger for 
spesielle anledninger; tilveiebringelse av konferanse-, 
utstillings- og møtelokaler; tilveiebringelse av 
informasjon og et nettsted med informasjon om 
fremskaffelse av av fasiliteter for banketter og sosiale 
tilstelninger for spesielle anledninger og fremskaffelse 
av konferanse-, utstillings- og møtelokaler ; utleie av 
stoler, bord, bordduker og glass til konferanse, 
utstilling, møte- og sosiale tilstelninger og banketter; 
utleie av møterom. 



 registrerte varemerker 2020.07.13 - nr 29/20

17 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 310576 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202003616 
(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: 

 E. GAUSLÅ & SØNNER AS, Postboks 1597 Stoa, 
4857 ARENDAL, Norge 

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

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

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

forretningsprosjektledelse for bygningsprosjekter; 
import- og eksportagenturer. 

  Klasse 36   Bestyrelse av fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; 
boligformidling [leiligheter]; finansieringstjenester for 
byggeprosjekter; kapitalinvesteringer; utleie av fast 
eiendom; eiendomsinvesteringer. 

  Klasse 37   Byggeledelse; byggevirksomhet; 
bygningsinformasjon; bygningsisolering; installasjon av 
dører og vinduer; installasjon og montering av 
solskjerming; konsulentbistand ved byggingstjenester; 
malevirksomhet; murmestervirksomhet; 
mursteinslegging; riving av bygninger; 
rørleggervirksomhet; snekkertjenester; 
stillasoppsetting; tapetsering; takarbeid; installasjon av 
dører og vinduer; tetningsarbeid [bygging]; utleie av 
bygningsmaskiner; installasjon og montering av 
kjøkken og våtrom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310577 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202003629 
(220) Inndato: 2020.03.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PANORAMO AS, Gauselstraen 1, 4032 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Mobildeksler. 
  Klasse 18   Sekker. 
  Klasse 25   Klær; skjerf; capser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310578 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007947 
(220) Inndato: 2020.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ingeniørfirma Rentec AS, Løtveitlien 24, 5151 
STRAUMSGREND, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; byggeplassoppsyn; 
byggvedlikehold; bygningsinformasjon; 
bygningsisolering; forsterkning av bygg; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med konstruksjon, 
reparasjon og vedlikehold av bygninger; inspeksjon ved 
byggkonstruksjon; installasjon av armaturer og beslag 
for bygninger; installasjon av belysning; installasjon av 
bordkledning; installasjon av gipspaneler; installasjon 
av dører og vinduer; installasjon av isolasjonsmaterialer 
i bygninger, på tak og strukturer; isolering [bygging]; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av flyplasser 
og flyplassfasiliteter; konstruksjon og vedlikehold og 
reparasjon av bygninger, boligområder, kjøpesentre og 
andre strukturer; konsulentbistand ved byggearbeider; 
malevirksomhet; rengjøring av bygninger [interiør]; 
rengjøring av bygninger [eksteriør]; 
reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; 
snekkertjenester; utleie av bygningsmaskiner; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av himlinger, 
tak, fasadeelementer, glass; byggvask. 

  Klasse 40   Behandling av metaller; lodding; materialbehandling 
etter bestilling fra andre; 
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materialbehandlingsinformasjon; metallbelegging; 
nedsliping; oppmerking ved laser; 
sandblåsingstjenester; sliping; sveisetjenester. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; design av innendørs dekor; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
interiørdesigntjenester; konstruksjonstegning; 
kvalitetskontroll; teknologiske rådgivningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310579 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007948 
(220) Inndato: 2020.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ingeniørfirma Rentec AS, Løtveitlien 24, 5151 
STRAUMSGREND, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; byggeplassoppsyn; 
byggvedlikehold; bygningsinformasjon; 
bygningsisolering; forsterkning av bygg; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med konstruksjon, 
reparasjon og vedlikehold av bygninger; inspeksjon ved 
byggkonstruksjon; installasjon av armaturer og beslag 
for bygninger; installasjon av belysning; installasjon av 
bordkledning; installasjon av gipspaneler; installasjon 
av dører og vinduer; installasjon av isolasjonsmaterialer 
i bygninger, på tak og strukturer; isolering [bygging]; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av flyplasser 
og flyplassfasiliteter; konstruksjon og vedlikehold og 
reparasjon av bygninger, boligområder, kjøpesentre og 
andre strukturer; konsulentbistand ved byggearbeider; 
malevirksomhet; rengjøring av bygninger [interiør]; 
rengjøring av bygninger [eksteriør]; 
reparasjonsinformasjon; riving av bygninger; 
snekkertjenester; utleie av bygningsmaskiner; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av himlinger, 
tak, fasadeelementer, glass. 

  Klasse 40   Behandling av metaller; lodding; materialbehandling 
etter bestilling fra andre; 
materialbehandlingsinformasjon; metallbelegging; 
nedsliping; oppmerking ved laser; 
sandblåsingstjenester; sliping; sveisetjenester. 

  Klasse 42   Arkitekttjenester; design av innendørs dekor; 
ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; 
interiørdesigntjenester; konstruksjonstegning; 
kvalitetskontroll; teknologiske rådgivningstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310581 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007931 
(220) Inndato: 2020.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LIA EKLUND, HOVLANDVEIEN 29, 3225 
SANDEFJORD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Bøker; tegninger; strikkemønstre. 
  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 26   Tykke hårstrikker; kniplinger og broderier, sløyfer og 

fletter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310583 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2019.07.30, EM, 018101858 
(210) Søknadsnr.: 202001457 
(220) Inndato: 2020.01.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Magnus Chemicals Limited, rue Ampère 1271, 
QCJ4B5Z5 BOUCHERVILLE, Canada 

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

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

  Klasse 7   Maskiner og verktøymaskiner for behandling av vann. 
  Klasse 9   Vitenskapelige apparater og instrumenter samt 

apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering 
og kontroll; dataprogramvare; dataprogramvare for 
styring og kontroll av spesialisert vannbehandling; 
apparater til signalering; software til prosesstyring; 
indikatorer, apparater, kontroller og instrumenter til 
måling, registrering og overvåkning; kontrollapparater 
og -instrumenter til bruk i overvåkning; 
overvåkningsinstrumenter; innspillinger; software til 
prosesstyring; dataprogrammer til databehandling; 
sikkerhets-, beskyttelses- og signaliseringsinnretninger; 
alarmovervåkningssystemer; 
databehandlingsapparater.  

  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell; [unntatt 
apparater]; skrivemateriell; brosjyrer; tykke 
avrivningsblokker, skriveunderlag; papirblokker; 
penner; kulepenner. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
rådgivningstjenester med hensyn til computersoftware 
vedrørende computerprogrammer for 
vannbehandlingstjenester; rådgivning og 
informasjonstjenester vedrørende computersoftware 
innen behandling av vann. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 310584 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 201810116 
(220) Inndato: 2018.08.03 
(180) Registreringen utløper: 2028.08.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Original Nordmann Christmas Trees ApS, Rugaardsvej 
5, 8680 RY, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft 

mbB, Severinskloster 5, 50678 KÖLN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet korn og frø; 
levende dyr; ferske frukter og grønnsaker; naturlige 
planter og blomster; matvarer til dyr; malt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310585 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.28, EM, 018143824 
(210) Søknadsnr.: 202003632 
(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: 

 Larex AB, Blasieholmsgatan 4 A, 11148 STOCKHOLM, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310586 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007902 
(220) Inndato: 2020.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCTIC BEAR TRAVEL AS, c/o Tomas Nathaniel 
Harder, Kronprinsens gate 9 A, 9900 KIRKENES, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Reisebestillingstjenester fra reisebyråer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310587 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202007901 
(220) Inndato: 2020.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARCTIC BEAR TRAVEL AS, c/o Tomas Nathaniel 
Harder, Kronprinsens gate 9 A, 9900 KIRKENES, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 39   Reisebestillingstjenester fra reisebyråer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310588 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(210) Søknadsnr.: 202006019 
(220) Inndato: 2020.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KJEMIFABRIKKEN AS, Stiklestad alle 220, 7656 
VERDAL, Norge 
JAN TORE KRISTIANSEN, ELGVEGEN 17, 7620 
SKOGN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Såper; såper for personlig bruk; flytende såper for 

hender og ansikt; flytende såper for hender, ansikt og 
kropp; såper for kroppspleie; ansiktssåper; 
kroppssåper; intimsåper, ikke medisinske; 
desinfiserende rengjøringsmidler [for 
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rengjøringsformål]. 
  Klasse 5   Desinfeksjonsmidler for medisinske instrumenter; 

desinfeksjonsmidler for medisinske formål; 
desinfeksjonsmidler for kontaktlinser; 
desinfeksjonsmidler for svømmebasseng; 
desinfeksjonsmidler for medisinsk utstyr og 
instrumenter; desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler 
for hygienisk bruk; universale desinfeksjonsmidler; 
desinfiseringsmidler for bruk på sykehus; 
desinfiserende håndvask; desinfiserende såpe; 
hånddesinfiseringspreparater. 

  Klasse 37   Desinfeksjon. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310589 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008556 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Espen E Ellenes Wathne, POSTBOKS 50, 4501 
MANDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 22   Stropper for håndtering av tung last, ikke av metall. 
  Klasse 39   Dekkhotell (lagring og oppbevaring av dekk); lagring 

og håndtering av varer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310590 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008555 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDIC COMFORT PRODUCTS AS, Postboks 3, 
8641 HEMNESBERGET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Møbler; skolemøbler; sittemøbler; kontormøbler. 
  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av møbler. 
  Klasse 40   Produksjon på bestilling av  møbler; produksjon av 

møbler og plastdeler for bestilling og spesifikasjon fra 
andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310591 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008554 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MERSALG AS, Brøsetvegen 164G, 7069 
TRONDHEIM, Norge 

(740) Fullmektig: 
 SMR CONSULT - ADVOKATFIRMA AS, Brøsetvegen 

83, 7046 TRONDHEIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
promotering av varer og tjenester for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310592 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008500 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD, 
Nordfoldveien 101, 8286 NORDFOLD, Norge 
NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING, 
Kirkegata 15, 0153 OSLO, Norge 
Linn C Rotvold Bylund, SKOMAKERVEGEN 11, 7716 
STEINKJER, Norge 
STEINKJER UNGE KVINNERS 
SANITETSFORENING, c/o Cathrine Haugan,  Øvre 
Sørliveg 18, 7712 STEINKJER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16   Aviser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310593 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008530 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ELOO AS, Kongens brygge 3, 1767 HALDEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for 
kjøpere og selgere av varer og tjenester; annonse- og 
reklamevirksomhet. 

  Klasse 38   Tilgang til en elektronisk markedsplass [portal] på 
datanettverk; telekommunikasjonstjenester via 
plattformer og portaler på internett; tilveiebringelse av 
praterom på internett. 

  Klasse 42   Utvikling av dataplattformer; utvikling av 
dataprogrammer; design av hjemmesider og nettsider; 
design og hosting for nettportaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310594 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008313 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HAMMERFEST OG OMEGN NÆRINGSUTVIKLING 

AS, 5. etage (Nissensenteret) Sjøgata 9, 9600 
HAMMERFEST, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Organisering av arrangementer, utstillinger, messer 

og show for kommersielle, salgsfremmende og 
reklameformål. 

  Klasse 41   Organisering, produksjon og presentasjon av 
arrangementer for utdannings-, kultur- eller 
underholdningsformål; organisering, produksjon, 
presentasjon og utførelse av musikkonserter, festivaler, 
turer og andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangementer og aktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310595 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.02.13, US, 88/300,125 
(210) Søknadsnr.: 201909105 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Palo Alto Networks, Inc., 3000 Tannery Way, CA95054 
SANTA CLARA, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware, nemlig brannmurer og enheter 

for nettverkssikkerhet; computer software for 
datanettverkssikkerhet.  

  Klasse 42   Teknologiske konsultasjoner innen feltet for 
datanettverk og nettverkssikkerhet; tekniske 
supporttjenester, nemlig feilsøking i form av 
diagnostisering av hardware- og softwareproblemer 
relatert til datanettverkssikkerhet; Software som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende software for 
datanettverkssikkerhet; Software som en tjeneste 
(SaaS), nemlig hosting av software til bruk av andre i 
forbindelse med datanettverkssikkerhet.  

  Klasse 45   Overvåking av datasystemer for sikkerhetshensyn. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310596 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008511 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VITALIS PHARMA AS, Fridtjof Nansens plass 9, 0160 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk og toalettartikler; kosmetikk og kosmetiske 

preparater; kosmetikk- og skjønnhetspreparater; 
kropps- og skjønnhetspleiende kosmetikk. 

  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker og dyr. 
  Klasse 35   Markedsføring og salgsfremmende tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310597 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008496 
(220) Inndato: 2020.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Kjersti Dalen Stæhli, BERGVEGEN 22, 7224 MELHUS, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Trening og trim; fysiske treningstjenester; 

tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med fysisk 
trening via et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310598 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008312 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CORDEL NORDEN AS, Borgundfjordvegen 80, 6017 
ÅLESUND, Norge 

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

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

  Klasse 9   Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd 
og bilder; kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; 
softwareutviklingsverktøy; dataprogrammer og 
programvare; dataprogrammer for tilkobling til eksterne 
datamaskiner og datanettverk; elektroniske 
navigasjons-, sporings,- og posisjoneringsapparater og 
instrumenter; magnetiske databærere; 
databehandlingsutstyr; programvarer [innregistrerte 
edb programmer]; dataprogramvare for trådløs 
nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for bruk 
ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt 
datainformasjonsnettverk; dataprogrammer for 
fjerntilkobling til datamaskiner eller datanettverk; 

stemplingsur [tidsregistreringsapparat]; programvare for 
GPS-navigasjonssystemer; elektronisk kjørebok. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskiner; installasjon av maskinvare 
for datasystemer; reparasjon og vedlikehold av 
maskinvare for databehandlingsutstyr. 

  Klasse 42   Installasjon og vedlikehold av programvare; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; applikasjonstjenester [ASP]; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare; vedlikehold 
av dataprogrammer og software; softwaretjenester 
[saas]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310599 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201915722 
(220) Inndato: 2019.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DMD Products, LLC, 9973 FM 521 Road, TX77583 
ROSHARON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Stropper og gripeenheter (grips) for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter i form av 
mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og for deres etuier; smarttelefondeksler;  
smarttelefonholdere. 

  Klasse 21   Stropper og gripeenheter (grips) for feste til 
drikkevarer, vannflasker, vannflasker av plast, 
vannflasker i rustfritt stål eller krus i rustfritt stål 

  Klasse 34   Stropper og gripeenheter (grips) for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter i form av elektroniske 
sigaretter, og for deres etuier. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og online 
detaljhandelstjenester med stropper og gripeenheter 
(grips) for bærbare og håndholdte elektroniske enheter 
i form av mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og for deres etuier; detaljhandelstjenester 
og online detaljhandelstjenester med stropper og 
gripeenheter (grips) for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter i form av elektroniske sigaretter, 
og for deres etuier;  detaljhandelstjenester og online 
detaljhandelstjenester med stropper og gripeenheter 
(grips) for feste til drikkevarer, vannflasker, vannflasker 
av plast, vannflasker i rustfritt stål eller krus i rustfritt 
stål. 

  Klasse 40   Kundetilpasset trykk på stropper og gripeenheter 
(grips) for bærbare og håndholdte elektroniske enheter 
i form av mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og elektroniske sigaretter, 
smarttelefondeksler og holdere, stropper og 
gripeenheter (grips) for feste til drikkevarer, 
vannflasker, vannflasker av plast, vannflasker i rustfritt 
stål og krus i rustfritt stål og deres etuier og på 
produktinnpakninger; kundetilpasset trykk på stropper 
og gripeenheter (grips) for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter i form av mobiltelefoner, 
smarttelefoner, nettbrett og e-leserenheter, og 
elektroniske sigaretter og deres etuier, 
smarttelefondeksler og holdere, stropper og 
gripeenheter (grips) for feste til drikkevarer, 
vannflasker, vannflasker av plast, vannflasker i rustfritt 
stål eller krus i rustfritt stål og på relaterte 
produktinnpakninger med dekorative design; 
kundetilpasset trykk på mobiltelefoner, smarttelefoner, 
nettbrett og e-leserenheter, og elektroniske sigaretter 
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og deres etuier og på relaterte produktinnpakninger 
med budskap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310600 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201915727 
(220) Inndato: 2019.11.26 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DMD Products, LLC, 9973 FM 521 Road, TX77583 
ROSHARON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Stropper og gripeenheter (grips) for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter i form av 
mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og for deres etuier; smarttelefondeksler;  
smarttelefonholdere. 

  Klasse 21   Stropper og gripeenheter (grips) for feste til 
drikkevarer, vannflasker, vannflasker av plast, 
vannflasker i rustfritt stål eller krus i rustfritt stål 

  Klasse 34   Stropper og gripeenheter (grips) for bærbare og 
håndholdte elektroniske enheter i form av elektroniske 
sigaretter, og for deres etuier. 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester og online 
detaljhandelstjenester med stropper og gripeenheter 
(grips) for bærbare og håndholdte elektroniske enheter 
i form av mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og for deres etuier; detaljhandelstjenester 
og online detaljhandelstjenester med stropper og 
gripeenheter (grips) for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter i form av elektroniske sigaretter, 
og for deres etuier;  detaljhandelstjenester og online 
detaljhandelstjenester med stropper og gripeenheter 
(grips) for feste til drikkevarer, vannflasker, vannflasker 
av plast, vannflasker i rustfritt stål eller krus i rustfritt 
stål. 

  Klasse 40   Kundetilpasset trykk på stropper og gripeenheter 
(grips) for bærbare og håndholdte elektroniske enheter 
i form av mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og e-
leserenheter, og elektroniske sigaretter, 
smarttelefondeksler og holdere, stropper og 
gripeenheter (grips) for feste til drikkevarer, 
vannflasker, vannflasker av plast, vannflasker i rustfritt 
stål og krus i rustfritt stål og deres etuier og på 
produktinnpakninger; kundetilpasset trykk på stropper 
og gripeenheter (grips) for bærbare og håndholdte 
elektroniske enheter i form av mobiltelefoner, 
smarttelefoner, nettbrett og e-leserenheter, og 
elektroniske sigaretter og deres etuier, 
smarttelefondeksler og holdere, stropper og 
gripeenheter (grips) for feste til drikkevarer, 
vannflasker, vannflasker av plast, vannflasker i rustfritt 
stål eller krus i rustfritt stål og på relaterte 
produktinnpakninger med dekorative design; 
kundetilpasset trykk på mobiltelefoner, smarttelefoner, 
nettbrett og e-leserenheter, og elektroniske sigaretter 
og deres etuier og på relaterte produktinnpakninger 
med budskap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 

(111) Reg.nr.: 310601 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.15, JM, 77675 
(210) Søknadsnr.: 201910584 
(220) Inndato: 2019.08.08 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amazon Europe Core S.à r.l., 38 avenue John F. 
Kennedy, 1855 LUXEMBOURG, Luxembourg 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Apparater for belysning, oppvarming, 
dampgenerering, koking, avkjøling, tørking, ventilering, 
vannforsyning og sanitære formål, nemlig, 
smarthustilkoblede apparater for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, koking, avkjøling, 
tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål; 
smarthus tilkoblede LED-belysningssystemer, nemlig, 
LED-moduler, strømforsyninger og ledninger; 
smarthustilkoblede lysarmaturer for skap, spiskammer, 
arbeidsplasser, skur, hylleenheter, og skap; 
smarthustilkoblede strømbruddsbelysningssystemer i 
form av elektriske lysarmaturer, nemlig, 
smarthustilkoblet sikkerhetsbelysning for strømbrudd; 
WiFi-aktiverte belysning, oppvarming, dampgenerering, 
koking, avkjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og 
sanitærapparater; Internet of Things (IoT) -aktivert 
belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, 
avkjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og 
sanitærapparater; WiFi-aktiverte LED-
belysningssystemer, nemlig, LED-moduler, 
strømforsyninger og ledninger; WiFi-aktivert lysarmatur 
for skap, spiskammer, arbeidsplasser, skur, 
hylleenheter, og skap; WiFi-aktiverte 
strømbruddsbelysningssystemer i form av elektriske 
lysarmaturer, nemlig, WiFi-aktivert sikkerhetsbelysning 
for strømbrudd; Internet of Things (IoT) aktiverte LED-
belysningssystemer, nemlig, LED-moduler, 
strømforsyninger og ledninger; Internet of Things (IoT) -
aktivert lysarmatur for skap, spiskammer, 
arbeidsplasser, skur, hylleenheter og skap; Internet of 
Things (IoT) -aktivert strømbruddsbelysningssystemer i 
form av elektriske lysarmaturer, nemlig, Internet of 
Things (IoT) -aktivert sikkerhetsbelysning for 
strømbrudd; WiFi-aktivert lysarmatur og takvifte; 
Internet of Things (IoT) -aktivert lysarmatur og takvifte; 
smarthustilkoblede lysarmaturer; smarthustilkoblede 
takvifter; stemmeaktivert belysning, oppvarming, 
dampgenerering, koking, avkjøling, tørking, ventilasjon, 
vannforsyning og sanitærapparater; stemmeaktivert 
LED-lyssystemer, nemlig, LED-moduler, 
strømforsyninger og ledninger; stemmeaktivert 
lysarmaturer for skap, spiskammer, arbeidsplasser, 
skur, hylleenheter og skap; stemmeaktivert 
strømbruddsbelysningssystemer i form av elektriske 
lysarmaturer, nemlig, stemmeaktivert 
sikkerhetsbelysning for strømbrudd; smarthustilkoblede 
lommelykter; Internet of Things (IoT)- aktiverte 
lommelykter; WiFi-aktiverte lommelykter; stemmestyrte 
lommelykter; Internet of Things (IoT) -aktivert lys, 
nemlig, sykkellys, taklamper, elektriske høytidslamper, 
elektriske nattlamper, lysarmaturer, lysekroner, 
vegglamper, leselys; WiFi-aktivert lys, nemlig, 
sykkellys, taklamper, elektriske julelys, elektriske 
nattlamper, lysarmaturer, lysekroner, vegglamper, 
leselys; stemmestyrt lys, nemlig, sykkellys, taklamper, 
elektriske julelys, elektriske nattlamper, lysarmaturer, 
lysekroner, vegglamper, leselys; Internet of Things 
(IoT) utendørsbelysning, nemlig, utleggerbelysning, 
elektriske fakler, lykter til belysning, lysrør, lamper til 
utendørs bruk, utendørs solenergidrevne 
belysningsenheter og -armaturer, lys for automatiske 
salgsautomater, landskapsbelysningsinstallasjoner, og 



 registrerte varemerker 2020.07.13 - nr 29/20

24 
 

mobil lystårnene; WiFi-aktivert utendørsbelysning, 
nemlig, utleggerlamper, elektriske fakler, lykter for 
belysning, lysrør, lamper for utendørs bruk, utendørs 
solenergidrevne belysningsenheter og armaturer, lys 
for automatiske salgsautomater, 
landskapslampeinstallasjoner og mobile lystårn; 
stemmestyrt utendørsbelysning, nemlig, utleggerlys, 
elektriske lommelykter, lykter for belysning, lysrør, 
lamper for utendørs bruk, utendørs solenergidrevne 
belysningsenheter og armaturer, lys for automatiske 
salgsautomater, landskapsbelysningsinstallasjoner og 
mobile lysstårn; Internet of Things (IoT) -aktiverte 
elektriske lykter og oljelanterner; WiFi-aktivert elektriske
lykter og oljelanterner; stemmestyrte elektriske lykter 
og oljelanterner; Internet of Things (IoT) -aktiverte 
pærer, nemlig, lyspærer, elektriske lyspærer, 
lampepærer, lysrør, elektriske lyspærer, halogenpærer, 
glødepærer, LED lyspærer, miniatyrpærer; WiFi-
aktiverte pærer, nemlig, lyspærer, elektriske lyspærer, 
lampepærer, lysrør, elektriske lyspærer, halogenpærer, 
glødepærer, LED lyspærer, miniatyrpærer; 
stemmeaktiverte pærer, nemlig, lyspærer, elektriske 
lyspærer, lampepærer, lysrør, elektriske lyspærer, 
halogenpærer, glødepærer, LED lyspærer, 
miniatyrpærer; Internet of Things (IoT) -aktivert 
husholdningsapparater, nemlig, konveksjonsovner, 
tempererte vinskap, elektriske stekepanner, 
mikrobølgeovner, stekeovner, bakerovner, 
gasskomfyrtopper, kombinert dampere og ovner, 
ismaskiner, kjøleskaper, frysere, tørketromler i form av 
tørketromler til klær, avfuktere, luftfuktere, klimaanlegg, 
forvarmere, nemlig, elektriske drikkevarmere, elektriske 
ovner til spedbarnsmat, elektriske ovner for flasker til 
babyer, og elektriske ovner til kommersiell bruk; WiFi-
aktiverte husholdningsapparater, nemlig, 
konveksjonsovner, tempererte vinskap, elektriske 
stekepanner, mikrobølgeovner, stekeovner, 
bakerovner, gasskomfyrtopper, kombinert dampere og 
ovner, ismaskiner, kjøleskaper, frysere, tørketromler i 
form av tørketromler til klær, avfuktere, luftfuktere, 
klimaanlegg, forvarmere, nemlig, elektriske 
drikkevarmere, elektriske ovner til spedbarnsmat, 
elektriske ovner for flasker til babyer, og elektriske 
ovner til kommersiell bruk; stemmeaktiverte 
husholdningsapparater, nemlig, konveksjonsovner, 
tempererte vinskap, elektriske stekepanner, 
mikrobølgeovner, stekeovner, bakerovner, 
gasskomfyrtopper, kombinert dampere og ovner, 
ismaskiner, kjøleskaper, frysere, tørketromler i form av 
tørketromler til klær, avfuktere, luftfuktere, klimaanlegg, 
forvarmere, nemlig, elektriske drikkevarmere, elektriske 
ovner til spedbarnsmat, elektriske ovner for flasker til 
babyer, og elektriske ovner til kommersiell bruk; 
Internet of Things (IoT) -aktiverte 
husholdningsapparater, nemlig, elektriske 
patiovarmere, elektriske strålevarmere til 
husholdningsformål, gass patiovarmere, bærbare 
elektriske ovner, vannvarmere; WiFi-aktiverte 
husholdningsapparater, nemlig, elektriske 
patiovarmere, elektriske strålevarmere til 
husholdningsformål, gass patiovarmere, bærbare 
elektriske ovner, vannvarmere; stemmeaktiverte 
husholdningsapparater, nemlig, elektriske 
patiovarmere, elektriske strålevarmere til 
husholdningsformål, gass patiovarmere, bærbare 
elektriske ovner, vannvarmere; Internet of Things (IoT) 
-aktiverte brødprodusenter i form av 
brødbakemaskiner; WiFi-aktiverte brødprodusenter i 
form av brødbakemaskiner; stemmeaktiverte 
brødprodusenter i form av brødbakemaskiner; Internet 
of Things (IoT) -aktiverte elektriske iskremmaskiner; 
WiFi-aktivert elektriske iskremmaskiner; 
stemmeaktiverte elektriske iskremmaskiner; Internet of 
Things (IoT) -aktiverte kokeplater; WiFi-aktiverte 
kokeplater; stemmeaktiverte kokeplater; Internet of 
Things (IoT) -aktiverte elektriske apparater, nemlig, 
trykkokere, elektriske langsom komfyrer, elektriske 
stekeovner, elektriske koketopper, elektriske komfyrer, 
selvrensende elektriske stekeovner, elektriske 

kaffekverner, elektriske kaffetraktere, elektriske 
kaffekokere, automatiske elektriske vaffeljern, 
elektriske grillrister, fonduepotter med varmekilde, 
elektriske sandwich-brødristere, elektriske brødristere, 
elektriske vannkokere, varmekolber, elektriske 
babymatvarmere, sterilisatorer; WiFi-aktiverte elektriske 
apparater, nemlig, trykkokere, elektriske langsom 
komfyrer, elektriske stekeovner, elektriske koketopper, 
elektriske komfyrer, selvrensende elektriske 
stekeovner, elektriske kaffekverner, elektriske 
kaffetraktere, elektriske kaffekokere, automatiske 
elektriske vaffeljern, elektriske grillrister, fonduepotter 
med varmekilde, elektriske sandwich-brødristere, 
elektriske brødristere, elektriske vannkokere, 
varmekolber, elektriske babymatvarmere, sterilisatorer; 
stemmeaktiverte elektriske apparater, nemlig, 
trykkokere, elektriske langsom komfyrer, elektriske 
stekeovner, elektriske koketopper, elektriske komfyrer, 
selvrensende elektriske stekeovner, elektriske 
kaffekverner, elektriske kaffetraktere, elektriske 
kaffekokere, automatiske elektriske vaffeljern, 
elektriske grillrister, fonduepotter med varmekilde, 
elektriske sandwich-brødristere, elektriske brødristere, 
elektriske vannkokere, varmekolber, elektriske 
babymatvarmere, sterilisatorer; Internet of Things (IoT) 
-aktiverte elektriske apparater, nemlig, elektriske 
yoghurtmaskiner, elektriske koketopper, elektriske 
eggkokere, automatiske elektriske kaffemaskiner, 
ansiktsbadstuer, infrarøde lamper, elektroniske 
ansiktsdampere, boblebad, varmeputer ikke til 
medisinsk formål, hårføner, elektriske 
espressomaskiner, elektriske kaffemaskiner, elektriske 
kaffefiltermaskiner i form av kaffefiltre ikke av papir som 
er en del av elektriske kaffetraktere, elektriske 
espressomaskiner, elektriske mokkamaskiner i form av 
kaffemaskiner, elektriske riskokere, elektriske 
vannkokere, elektriske tepper, ikke til medisinske 
formål, elektriske vifter, elektriske frityrkokere; WiFi-
aktiverte elektriske apparater, nemlig, elektriske 
yoghurtmaskiner, elektriske koketopper, elektriske 
eggkoker, automatiske elektriske kaffemaskiner, 
ansiktsbadstuer, infrarøde lamper, elektroniske 
ansiktsdampere, boblebad, varmeputer ikke til 
medisinsk formål, hårføner, elektriske 
espressomaskiner, elektriske kaffemaskiner, elektriske 
kaffefiltermaskiner i form av kaffefiltre ikke av papir som 
er en del av elektriske kaffetraktere, elektriske 
espressomaskiner, elektriske mokkamaskiner i form av 
kaffemaskiner, elektriske riskokere, elektriske 
vannkokere, elektriske tepper, ikke til medisinske 
formål, elektriske vifter, elektriske frityrkokere; 
stemmeaktiverte elektriske apparater, nemlig, 
elektriske yoghurtmaskiner, elektriske koketopper, 
elektriske eggkokere, automatiske elektriske 
kaffemaskiner, ansiktsbadstuer, infrarøde lamper, 
elektroniske ansiktsdampere, boblebad, varmeputer 
ikke til medisinsk formål, hårføner, elektriske 
espressomaskiner, elektriske kaffemaskiner, elektriske 
kaffefiltermaskiner i form av kaffefiltre ikke av papir som 
er en del av elektriske kaffetraktere, elektriske 
espressomaskiner, elektriske mokkamaskiner i form av 
kaffemaskiner, elektriske riskokere, elektriske 
vannkokere, elektriske tepper, ikke til medisinske 
formål, elektriske vifter, elektriske frityrkokere; 
apparater for belysning, oppvarming, dampgenerering, 
koking, avkjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og 
sanitære formål, nemlig, apparater for belysning, 
oppvarming, dampgenerering, koking, kjøling, tørking, 
ventilering, vannforsyning og sanitære formål med 
programvare og maskinvare for Internet of Things (IoT) 
og stemmeaktivering; LED-belysningssystemer, nemlig, 
LED-moduler, strømforsyninger og ledninger med 
programvare og maskinvare for Internet of Things (IoT) 
og stemmeaktivering; belysningsarmaturer for skap, 
spiskammers, arbeidsplasser, skur, hylleenheter og 
skap med programvare og maskinvare for Internet of 
Things (IoT) og stemmeaktivering; 
strømbruddsbelysningssystemer i form av elektriske 
belysningsarmaturer, nemlig, sikkerhetsbelysning for 
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strømbrudd med programvare og maskinvare for 
Internet of Things (IoT) og stemmeaktivering; 
belysning, oppvarming, dampgenerering, koking, 
avkjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og 
sanitærapparater med programvare og maskinvare for 
Internet of Things (IoT) og stemmeaktivering; 
belysningsarmaturer og takvifter med programvare og 
maskinvare for  Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; lommelykter med maskinvare og 
programvare for Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; husholdningsapparater, nemlig, 
konveksjonsovner, tempererte vinskap, elektriske 
stekepanner, mikrobølgeovner, stekeovner, bakeovner, 
gasstopper, kombinert dampere og ovner, ismaskiner, 
kjøleskap, frysere, tørketrømler i form av tørketromler til 
klær, avfuktere, luftfuktere, klimaanlegg, varmeovner, 
nemlig, elektriske drikkevarmere, elektriske ovner til 
spedbarnsmat, elektriske ovner for flasker til babyer, og 
elektriske ovner for kommersiell bruk med maskinvare 
og programvare for Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; husholdningsapparater, nemlig, 
elektriske patiovarmere, elektriske strålingsvarmere til 
husholdningsformål, gass patiovarmere, bærbare 
elektriske ovner, vannvarmere med maskinvare og 
programvare for Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; brødmakere i form av 
brødbakemaskiner med maskinvare og programvare 
for Internet of Things (IoT) og stemmeaktivering; 
elektriske iskremmaskiner med maskinvare og 
programvare for Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; elektriske apparater, nemlig, 
trykkokere, elektriske langsom komfyrer, elektriske 
stekeovner, elektriske koketopper, elektriske komfyrer, 
selvrensende elektriske stekeovner, elektriske 
kaffekverner, elektriske kaffetraktere, elektriske 
kaffekokere, automatiske elektriske vaffeljern, 
elektriske grillrister, fonduepotter med varmekilde, 
elektriske sandwich-brødristere, elektriske brødristere, 
elektriske vannkokere, varmekolber, elektriske 
babymatvarmere, sterilisatorer med maskinvare og 
programvare for Internet of Things (IoT) og 
stemmeaktivering; elektriske apparater, nemlig, 
elektriske yoghurtmaskiner, elektriske koketopper, 
elektriske eggkokere, automatiske elektriske 
kaffemaskiner, ansiktsbadstuer, infrarøde lamper, 
elektroniske ansiktsdampere, boblebad, varmeputer 
ikke til medisinsk formål, hårfønere, elektriske 
espressomaskiner, elektriske kaffemaskiner, elektriske 
kaffefiltermaskiner i form av kaffefiltre ikke av papir som 
er en del av elektriske kaffetraktere, elektriske 
espressomaskiner, elektriske mokkamaskiner i form av 
kaffemaskiner, elektriske riskokere, elektriske 
vannkokere, elektriske tepper, ikke til medisinske 
formål, elektriske vifter, elektriske frityrkokere med 
maskinvare og programvare for Internet of Things (IoT) 
og stemmeaktivering. 
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dataprogramvare for virtualisering; dataprogramvare for 
administrering og gruppering av virituelle maskiner til 
en skybehandlings og beregningsplattform; 
dataprogramvare for bruk i 
skyinfrastrukturadministrering og automasjon; 
dataprogramvare for drift av skybehandlings og 
beregningsbaserte applikasjoner; 
dataprogramvareplattformer for skybehandlings og 
beregningsnettverk og applikasjoner; dataprogramvare 
som fremskaffer tilgang til skybaserte skalerbare 
behandlings og beregningsressurser og datalagring; 
dataprogramvare for overvåking av sky og 
applikasjonsytelse; dataprogramvare for 
arrangementlogging, rapportering, analyser og 
varselgenerering; dataprogramvare for innsamling, 
redigering, modifisering, organisering, synkronisering, 
integrering, overvåking, overføring, lagring og deling av 
data og informasjon; dataprogramvare for data, 
skrivebords og applikasjonsstreaming; 
dataprogramvare for databackup, gjenvinning og 
arkivering; dataprogramvare for dataoverføring og 
migrasjon; dataprogramvare for databeskyttelse og 
datasikkerhet; dataprogramvare for datalagring; 
dataprogramvare for databaseadministrering; 
dataprogramvare for skaping, konfigurering, forsynings 
og skaleringsdatabaser; dataprogramvare for lagring, 
gjenoppretting, mellomlagring, utpakking, formattering, 
strukturering, systematisering, organisering, 
indeksering, behandling, analysering, reprodusering og 
kontrollering av tilgang til data; dataprogramvare for 
logging av endringer innenfor en database; 
dataprogramvare for forbedring av databaseytelse; 
dataprogramvare for konfigurering, forsynings og 
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skalering av datamellomlagring for databaser; 
dataprogramvare for datanettverksadministrering og 
automasjon; dataprogramvare for overvåking av 
datanettverkstilgang og aktivitet; dataprogramvare for 
databrukerautentisering; kryptografidataprogramvare; 
dataprogramvare for overvåking, sporing, logging, 
analysering, revisjon og rapportering innenfor 
regulerings og informasjonssikkerhetsoverholdelse; 
dataprogramvare for overvåking, sporing, logging og 
analysering av datanettverksarrangementer, 
brukeraktivitet, endringer i ressursaktivitet og 
sikkerhetsstatistikk; dataprogramvare for 
datanettverkssikkerhet; dataprogramvare til detektering 
av nettverkstrusler; dataprogramvare for 
nettverkstilgangadministrering og overvåking; 
dataprogramvare for datasøkemotorer; 
dataprogramvare for søking i databaser; 
dataprogramvare til å skape søkbare data og 
informasjonsdatabaser; dataprogramvare for 
innsamling og anvendelse av markeds og 
firmaopplysninger; dataprogramvare som fremskaffer 
sanntid, integrert forretningsadministrasjonsinnsikt ved 
å kombindere informasjon fra flere databaser; 
forretningsanalysedataprogramvare for innsamling og 
analysering av data for å forenkle fremstilling av 
forretningsbestemmelser; dataprogramvare til bruk i 
store dataanalyser; dataprogramvare som 
automatiserer behandling av ustrukturert, 
halvstrukturert og strukturert informasjon og data lagret 
på datanettverk og på internett; dataprogramvare for e-
handel som tillater bruker å utføre elektroniske 
forretningstransaksjoner vie et globalt datanettverk; 
dataprogramvare for drift og administrering av 
kundesentre og kontaktsentre; 
dataprogramvareplattformer for å fremskaffe 
kundeservice og kundesuppoert; dataprogramvare for 
gjenkjenning av tale, ansikt og optiske tegn; 
dataprogramvare for konvertering av tekst til tale; 
dataprogramvare for bildeanalyse, identifisering, 
behandling, konvertering, avklipping, redimensjonere 
og forsterkning; dataprogramvare for videostreaming 
og for høyhastighetsformattering og behandling av lyd 
og videostreamer; dataprogramvare for gruppering av 
live og on-demand videoinnhold; dataprogramvare for 
forsyning og dynamisk skalering av videobehandling, 
leverings og lagringstjenester; dataprogramvare for 
bruk til å behandle, konvertere, transkode, kode, 
dekode, kryptere, dekryptere, distribuere og manipulere 
digitale video, bilde og lydfiler; dataprogramvare for 
innrykking og fjerning av annonser og annet innhold i 
videostreamer; dataprogramvare for administrering av 
digitale rettigheter; dataprogramvare for tidsforskjøvet 
TV visning; spilldataprogramvare; 
spillmotordataprogramvare; dataprogramvare for å 
administrere, tilkoble og drift av Internet of Things (IoT) 
elektroniske innretninger; dataprogramvare som 
muliggjør for elektroniske innretninger å kjøre og 
kommunisere lokalt mens de støtter fordelen av 
analyse og høynivåtjenester i skyen; 
dataprogramvareutviklingsverktøy; 
dataprogramvareutviklingssett (SDK); dataprogramvare 
for applikasjonsutvikling, testing, gruppering og 
administrering; dataprogramvare for administrering av 
dataprogramutviklingsprosjekter og sammenslåinger. 

  Klasse 35   Forretningsrådgivning; forretningsrådgivning innenfor 
økonomibygging; konsultasjonstjenester vedrørende 
forretningsrisikostyring; innsamling og systematisering 
av informasjon inn i databaser; 
databaseforvaltningstjenester; forretningsregistrering; 
analyse av forretningsdata; databehandlingstjenester; 
fremskaffe en online markedsplass for kjøpere og 
selgere av produkter og tjenester; beskjeder og 
konferansetelefonavskrifttjenester. 

  Klasse 38   Elektronisk dataoverføring; streaming av data; 
streaming av dataprogramvareapplikasjoner; 
fremskaffe datastreamingkapasitet til andre; streaming 
av lyd og videomateriale på internett; video-on-demand 
overføring; fremskaffe tilgang til 
telekommunikasjonsnettverk; fremskaffe 

flerbrukertilgang til globale datainformasjonsnettverk for 
overføring og spredning av at bredt spekter av 
informasjon; fremskaffe brukertilgangtil 
dataprogramvare i datanettverk; fremskaffe tilgang til 
fjernvertsdriftssystemer og dataapplikasjoner gjennom 
internett; fremskaffe tilgang til skybaserte behandlings 
og beregningsressurser og lagring; fremskaffe tilgang til 
databaser; fremskaffe virituelle private nettverks (VPN) 
tjenester; telefonkommunikasjon; langdistanse 
telefonkommunikasjonstjenester; stemme over 
internettprotokoll (VOIP) tjenester; 
webkonferansetjenester; anropsrutingtjenester; 
fremskaffe stemmechattetjenester; fremskaffe internet 
chatterom; overføring av beskjeder; fremskaffe online 
forum for overføring av beskjeder mellom databrukere; 
anropsinnspillingstjenester; 
telekommunikasjonskonsultasjon; fremskaffe en online 
database innenfor 
domenenavnregistreringsinformasjon. 

  Klasse 42   Informasjonsteknologi (IT) tjenester; datatjenester, 
skybehandling og beregningstjenester; datatjenester, 
herunder skyvertstilbydertjenester; vertstjenester for 
digitalt innhold på internett; skyvertstjenester av 
elektroniske databaser og virituelle behandlings og 
beregningsmiljøer; serververtstjenester; 
datatidsdelingstjenester; fremskaffe virituelle 
datasystemer og virituelle datamiljøer gjennom 
skybehandling og beregning; datatjenester, herunder å 
fremskaffe virituelle applikasjoner, web, filer, databaser 
og lagringstjenester av variabel kapasitet til andre; 
skaleringstjenester, herunder å fremskaffe variable 
behandlings, beregnings og elektronisk 
lagringskapasitet til andre; administrering og 
vedlikehold av databaser og virituelle behandlings og 
beregningsmiljøer for andre; elektronisk datalagring; 
utleie av plass i data felles lokaliseringsfasiliteter for 
container datasentere for andre; 
applikasjonstjenestetilbyder (APS), herunder 
vertstjenester dataprogramvareapplikasjoner og 
databaser for andre; datatjenester, herunder 
vertstjenester, styring, tilveiebringing, skalering, 
administrering, vedlikehold, overvåkning, sikring, 
koding, dekoding, reprodusering og back up av 
databaser og skybehandlings og beregningsmiljøer for 
andre; rådgivning og fremskaffing av informasjon 
innenfor informasjon, teknologi, skybehandling og 
beregning, webtjenester, dataprogramvare, 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS), kunstig 
intelligens, dataprogramvareutvikling, spillutvikling, 
databaser, databehandling og analyse, datalagring, 
dataarkivering, data og informasjonssikkerhet, 
nettverksoppbygging, mobil beregning, og Internet of 
Things (IoT); planlegging, design og implementering av 
datateknologi for andre; design og utvikling av 
dataprogramvare, databaser, webtjenester og 
skybehandling og beregningsinfrastruktur; 
dataprogramvarekonfigurasjonsadministreringstjeneste
r; data og applikasjonsmigreringstjenester; 
datavaskingstjenester; databackup og 
gjenopprettingstjenester; fjernstyrt online backup av 
datamaskindata; datakoding og dekodingstjenester; 
datalagring; tekniske supportjenester, herunder 
feilsøking av dataprogramvareproblemer; datatjenester, 
herunder overvåking av websider til andre for å 
forbedre deres skaleringsevne og ytelse; datatjenester, 
herunder å styrke, begrense og kontrollere 
tilgangsprivilegier for bruker av behandlings, 
beregnings og nettverksressures basert på utpekte 
akkreditiver; skape indekser av datanettverksbasert 
informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på et 
globalt datanettverk for andre; vertstjenester 
vedrørende dedikerte IP adresser for andre; 
datatjenester, herunder inntrengingspåvisning og 
beskyttelse; datatjenester, herunder webtrafikkfiltrering; 
datatjenester, herunder å fremskaffe virituell 
datalagring og mellomlagring for andre; datatjenester, 
herunder å fremskaffe skrivebords og 
applikasjonsstreaming; plattformsuavhengig 
konvertering av digitalt innhold inn i andre former for 
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digitalt innhold; digital kompresjon av datamaskindata; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS); 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for skybehandling og beregning; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for virtualisering; dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for administrering og gruppering av virituelle maskiner 
til en skybehandlings og beregningsplattform; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for bruk i 
skyinfrastrukturadministrering og automasjon; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for kjøring av skybehandlings og 
beregningsbaserte applikasjoner; dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for skybehandlings og beregningsnettverk og 
applikasjoner; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare som 
fremskaffer tilgang til skybaserte skalerbare 
behandlings og beregningsressurser og datalagring; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare of overvåking av sky og 
applikasjonsytelse; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
arrangementslogging, rapportering, analysering og 
varselgenerering; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for innsamling, 
redigering, modifisering, organisering, synkronisering, 
integrering, overvåking, overføring, lagring og deling av 
data og informasjon; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for data, 
skrivebords og applikasjonsstreaming; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for databackup, gjenopprettelse og 
arkivering; dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for dataoverføring og 
migrasjon; dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for beskyttelse og 
datasikkerhet; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for datalagring; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for databaseadministrering; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for skaping, konfigurering, 
fremskaffing og skalering av databaser; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) innholdende 
dataprogramvare for lagring, gjenoppretting, 
mellomlagring, utpakking, formattering, strukturering, 
systematisering, organisering, indeksering, behandling, 
forspørring, analysering, reprodusering og kontrollering 
av tilgang til data; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for logging av 
endringer innenfor en database; dataprogramvare som 
en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
forbedring av databaseytelse; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
konfigurering, tilveiebringing og skalering av 
mellomlagring for databaser; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
datanettverksadministrering og automasjon; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for overvåking av 
datanettverkstilgang og aktivitet; dataprogramvare som 
en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
brukerautensitering; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende krypteringsdataprogramvare; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for overåking, sporing, logging, 
analysering, revisjon og rapportering innenfor 
regulerings og informasjonssikkerhetsoverholdelse; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for overvåking, sporing, logging og 
analysering av datanettverksarrangementer, 
brukeraktivitet, endringer i ressursaktivtet og 
sikkerhetsstatistikk; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
nettverkssikkerhet; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for påvisning av 

nettverkstrusler; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
nettverkstilgangsadministrering og overvåkning; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for søkemotorer; dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for søking i databaser; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
skaping av søkbare databaser av informasjon og data; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for innsamling og anvendelse av 
markeds og firmaopplysninger, industrispionasje; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare som fremskaffer real-time, integrert 
administrering av innsamling og anvendelse av 
markeds og firmaopplysninger, industrispionasje fra 
flere databaser; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
forretningsanalyse for innsamling og analysering av 
data til forenkling av forretningsavgjørelser; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for bruk i store dataanalyser; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare som automatiserer behandlingen av 
ustrukturert, halvstrukturert og strukturert informasjon 
og data lagret på datanettverk og på internett; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
e-handeldataprogramvare som tillater brukere å utføre 
elektroniske forretningstransaksjoern via et globalt 
datanettverk; dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for drift og 
administering av kundesentre og kontaktsentre; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvareplattformer for fremskaffing av 
kundeservice og kundesupport; dataprogramvare som 
en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
gjenkjenning av tale, ansikts og optiske tegn; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for konvertering av tekst til tale; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for bildeanalysering, identifisering, 
behandling, konvertering, utklipping, størrelsesendring 
og forsterkning; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
videostreaming og for høyhastighetsformattering og 
behandling av lyd og videostreamer; dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for gruppering av live og on-demand videoinnhold; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare fremskaffing og dynamisk skalering 
av videobehandling, leverings og lagringstjenester; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for å behande, konvertere, transkode, 
kode, dekode, kryptere, dekryptere, distribuere og 
manipulere digitale videoer, bilder og lydfiler; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare for innsetting og fjerning av annonser 
og annet innhold i videostreamer; dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for administrering av digitale rettigheter; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare tidsforskjøvet TV visning; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
spilldataprogramvare; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende 
spillmotordataprogramvare; dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for å 
adminstrere, sammenkoble og drift av Internet of 
Things (IoT) elektroniske innretninger; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvare som muliggjør for elektroniske 
innretninger å kjøre og kommunisere lokalt mens de 
støtter fordelene av analyse og tjenester på et høyt 
nivå i skyen; dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvareutviklingsverktøy; 
dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) inneholdende 
dataprogramvareutviklingssett (SDK); dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for applikasjonsutvikling, testing, gruppering og 
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administrasjon; dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
administrering av dataprogramvareutviklingsprosjekter 
og sammenslåinger; overvåkning av datasystemer og 
databaser for sikkerhetsformål i form av å beskytte data 
og informasjon fra uautorisert tilgang; dataassitert 
sikkerhetstjenester, herunder elektronisk overvåkning, 
påvisning og rapportering av mistenkelig og unormale 
mønstre av datanettverkstilgang eller aktivitet i form av 
beskyttelse av data og informasjon fra uautorisert 
tilgang; fremskaffe brukerautentiseringstjenester for 
tilgang til et sikkert virituelt behandlings og 
beregningsmiljø; fremskaffe autentiseringstjenester via 
online ikke nedlastbare dataprogramvare for etablering 
og overføring av sikkerhetsakkreditiver for 
domenenavntjenester; forretningsrådgivningstjenester 
innenfor informasjonsteknologi (IT) og skybehandling 
og beregning; software som en tjeneste (SaaS) i form 
av dataassistert online bestillingsutviklingsverktøy og 
skybehandling og beregningsdataprogramvare og 
tjenester. 

  Klasse 45   Domenenavnregistreringstjenester, herunder 
koordinering av registrering av domenenavn for 
identifisering av brukere og internettprotokolladresser 
på internett; domeneregistertjenester; 
domenenavnsystemtjenester, for andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310605 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202003675 
(220) Inndato: 2020.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, 
NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater og substanser. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310606 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201913899 
(220) Inndato: 2019.10.18 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BADET CLEMENT, 10 Rue Lavoisier, 21700 NUITS-
SAINT-GEORGES, Frankrike 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310607 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008308 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ASK GÅRD FOREDLING AS, Amundrudveien 63, 3520 
JEVNAKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Kjøtt; pølser; konserverte pølser; råe pølser; griljerte 

pølser; wienerwurst [pølser]; blodpølser; knakkpølser; 
vegetarpølser; fiskepølser; kjøtt, bearbeidet; kjøtt, 
frossent; kjøtt på boks; kjøtt, konservert; kjøtt, klargjort; 
fjærkre [kjøtt]; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; saltet kjøtt; 
pakket kjøtt; frysetørret kjøtt; stekt kjøtt; preservert 
kjøtt; tørket kjøtt; kålruletter fylt med kjøtt; preservert 
kjøtt i biter; ferdigmiddager som hovedsaklig består av 
kjøtt; tagine [ferdigrett av kjøtt, fisk eller grønnsaker]; 
ferdigretter hovedsaklig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre 
eller grønnsaker; frossenmat som primært består av 
kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; forretter som 
primært består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; 
innpakkede ferdigretter hovedsaklig bestående av kjøtt, 
fisk, fjærkre eller grønnsaker; kjøttbaserte 
smørepålegg; kjøttgeleer; kjøttskiver; kjøtterstatninger; 
kjøttekstrakter; kjøttpateer; kjøttboller; kjøttbaserte 
mousseer; kjøttbuljonger; kjøttdeig; kjøttvarer 
[bearbeidet]; kjøttbasert snacks; kjøttpålegg, 
hermetisert; syltet kjøttpålegg; grønnsaksbaserte 
kjøtterstatninger; bearbeidede kjøttprodukter; 
ferdigmåltider basert på kjøtterstatninger; oksekjøtt; 
tørket storfekjøtt; tørket oksekjøtt; hermetisert svinekjøtt 
med bønner; hamburgerkjøtt; kalvekjøtt; hakket 
fruktkjøtt; tilberedt oksekjøtt; svinekjøtt; lammekjøtt, 
bearbeidet; svinekjøtt, hermetisert. 

  Klasse 30   Krydder; lunsjbokser bestående av ris med kjøtt, fisk 
eller grønnsaker; kjøttmørningspreparater for 
husholdningsbruk; kjøttkraft; kjøttpaier; bibimbap [ris 
med grønnsaker og storfekjøtt]; spagetti med 
kjøttboller. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310608 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202002922 
(220) Inndato: 2020.02.21 
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(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jetshop AB, Ullevigatan 19, 41140 GÖTEBORG, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; e-handel programvare; e-handel 
dataprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å 
gjennomføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
et globalt datanettverk; Programvare for handel via et 
globalt kommunikasjonsnettverk; programvare for e-
handel og e-betaling; Dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
konsultasjoner vedrørende PR; salgsfremmende 
tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende markedsføringstjenester; 
annonsering, inkludert markedsføring relatert til salg av 
varer og tjenester til tredjepart gjennom overføring av 
reklamemateriell og formidling av reklamemeldinger via 
datanettverk; informasjonstjenester relatert til 
forretningsdrift; annonsering online via datanettverk; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
databehandling for innsamling av data for 
forretningsformål; datastyrt databehandling; 
registrering, innsamling, renskrivning og utskrift, 
sammenstilling og systematisering av skriftlig 
kommunikasjon og data; innsamling av informasjon til 
databaser; styring og systematisering av datastyrte 
databaser; demonstrasjon av varer og tjenester via 
elektroniske midler, også til fordel for de såkalte 
teleshopping og hjemmeshoppingtjenestene; 
organisering av demonstrasjoner for kommersielle 
formål; organisering av demonstrasjoner for 
reklameformål; informasjonstjenester for kommersiell 
salg; kommersiell informasjon; rådgivning og 
informasjon om kundeservice og produktstyring og 
priser på nettsteder i forbindelse med internettkjøp; 
informasjon om shopping, detaljhandel, elektronisk 
handel og ordreoppfyllelse tilveiebrakt via nettsteder og 
mobile plattformer; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for selgere og kjøpere av varer og 
tjenester; elektroniske handelstjenester, nemlig levering 
av informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk for reklame- og 
salgsformål; forretningsrådgivning, - informasjon og -
undersøkelse; presentasjon av varer på kommersielle 
medier, til salgsformål. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til plattformer på Internett; 
tilveiebringelse av tilgang til plattformer og portaler på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til en e-
handelsplattform på Internett; telekommunikasjon; 
formidling av tilgang til databaser på Internett; tilby 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og 
elektroniske databaser; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og 
Internett; tilby tilgang til nettsteder på Internett. 

  Klasse 41   Billettinformasjonstjenester for fornøyelsesparker; 
billettsalgstjenester for fornøyelsesparker; organisering 
av workshops; arrangering og gjennomføring av 
konferanser og seminarer; arrangering og 
gjennomføring av prisutdelinger. 

  Klasse 42   Programmering av programvare for e-

handelsplattformer; utleie av programvare; plattformer 
for kunstige intelligens i form av programvare som 
tjeneste [SaaS]; skytjenester [SaaS]; rådgivning om 
skytjenester [SaaS]; hosting av ehandelsplattformer på 
Internett; tekniske brukerautentiseringstjenester for 
ehandelstransaksjoner; oppbygging av en Internett-
plattform for elektronisk handel; hosting av e-
handelsplattformer på Internett; plattform som en 
tjeneste (PAAS); bygging og vedlikehold av nettsteder; 
utforming av nettsteder på Internett; 
nettstedsdesigntjenester; utforming og implementering 
av nettsteder på nettverk på vegne av andre; design og 
utvikling av maskinvare og programvare; opprette og 
vedlikeholde nettsteder på vegne av andre; opprette og 
vedlikeholde nettbutikker; design av databaser; 
databaseutviklingstjenester; installasjon av 
dataprogramvare; designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310609 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
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JETSHOP 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jetshop AB, Ullevigatan 19, 41140 GÖTEBORG, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare ; e-handel programvare; e-handel 
dataprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å 
gjennomføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
et globalt datanettverk; Programvare for handel via et 
globalt kommunikasjonsnettverk; programvare for e-
handel og e-betaling; Dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon; kontortjenester; 
konsultasjoner vedrørende PR; salgsfremmende 
tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; 
salgsfremmende markedsføringstjenester; 
annonsering, inkludert markedsføring relatert til salg av 
varer og tjenester til tredjepart gjennom overføring av 
reklamemateriell og formidling av reklamemeldinger via 
datanettverk; informasjonstjenester relatert til 
forretningsdrift; annonsering online via datanettverk; 
oppdatering og vedlikehold av data i databaser; 
databehandling for innsamling av data for 
forretningsformål; datastyrt databehandling; 
registrering, innsamling, renskrivning og utskrift, 
sammenstilling og systematisering av skriftlig 
kommunikasjon og data; innsamling av informasjon til 
databaser; styring og systematisering av datastyrte 
databaser; demonstrasjon av varer og tjenester via 
elektroniske midler, også til fordel for de såkalte 
teleshopping og hjemmeshoppingtjenestene; 
organisering av demonstrasjoner for kommersielle 
formål; organisering av demonstrasjoner for 
reklameformål; informasjonstjenester for kommersiell 
salg; kommersiell informasjon; rådgivning og 
informasjon om kundeservice og produktstyring og 
priser på nettsteder i forbindelse med internettkjøp; 
informasjon om shopping, detaljhandel, elektronisk 
handel og ordreoppfyllelse tilveiebrakt via nettsteder og 
mobile plattformer; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for selgere og kjøpere av varer og 
tjenester; elektroniske handelstjenester, nemlig levering 
av informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk for reklame- og 
salgsformål; forretningsrådgivning, - informasjon og -
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undersøkelse; presentasjon av varer på kommersielle 
medier, til salgsformål.  

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til plattformer på Internett; 
tilveiebringelse av tilgang til plattformer og portaler på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til en e-
handelsplattform på Internett; telekommunikasjon; 
formidling av tilgang til databaser på Internett; tilby 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og 
elektroniske databaser; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og 
Internett; tilby tilgang til nettsteder på Internett. 

  Klasse 41   Billettinformasjonstjenester for fornøyelsesparker; 
billettsalgstjenester for fornøyelsesparker; organisering 
av workshops; arrangering og gjennomføring av 
konferanser og seminarer; arrangering og 
gjennomføring av prisutdelinger. 

  Klasse 42   Programmering av programvare for e-
handelsplattformer; utleie av programvare; plattformer 
for kunstige intelligens i form av programvare som 
tjeneste [SaaS]; skytjenester [SaaS]; rådgivning om 
skytjenester [SaaS]; hosting av ehandelsplattformer på 
Internett; tekniske brukerautentiseringstjenester for 
ehandelstransaksjoner; oppbygging av en Internett-
plattform for elektronisk handel; hosting av e-
handelsplattformer på Internett; plattform som en 
tjeneste (PAAS); bygging og vedlikehold av nettsteder; 
utforming av nettsteder på Internett; 
nettstedsdesigntjenester; utforming og implementering 
av nettsteder på nettverk på vegne av andre; design og 
utvikling av maskinvare og programvare; opprette og 
vedlikeholde nettsteder på vegne av andre; opprette og 
vedlikeholde nettbutikker; design av databaser; 
databaseutviklingstjenester; installasjon av 
dataprogramvare; designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310610 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202008229 
(220) Inndato: 2020.06.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LYSE AS, Postboks 8124 Forus, 4068 STAVANGER, 
Norge 
ALTIBOX AS, Postboks 8124, 4068 STAVANGER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Temperaturmålere. 
  Klasse 38   Tilgang til informasjon på internett. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310611 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202003711 
(220) Inndato: 2020.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GREFSEN TANNLEGEPRAKSIS AS, Kjelsåsveien 7, 
0488 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 44   Tannlegebehandling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310612 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202006018 
(220) Inndato: 2020.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 HEARTLED AS, Gamle Kongeveg Nord 272, 7609 
LEVANGER, Norge 
KNUT THOMAS JOHANSEN, GAMLE KONGEVEG 
NORD 274, 7609 LEVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet. 
  Klasse 42   Sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll). 
  Klasse 43   Barnehager. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 310613 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201907811 
(220) Inndato: 2019.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAZE FEEDBACK AS, Karoline Kristiansens vei 7, 
0661 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Statistisk analyse og rapportering; utvikling og 
implementering av markedsstrategier for andre; 
bedriftsstrategiutvikling; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse; analyser innen 
bedriftsledelse; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
forretningsundersøkelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310614 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201907812 
(220) Inndato: 2019.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MAZE FEEDBACK AS, Karoline Kristiansens vei 7, 
0661 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Statistisk analyse og rapportering; utvikling og 
implementering av markedsstrategier for andre; 
bedriftsstrategiutvikling; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse; analyser innen 
bedriftsledelse; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
forretningsundersøkelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310615 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 201907813 
(220) Inndato: 2019.06.07 
(180) Registreringen utløper: 2029.06.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAZE FEEDBACK AS, Karoline Kristiansens vei 7, 
0661 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

Vika, 0115 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Statistisk analyse og rapportering; utvikling og 
implementering av markedsstrategier for andre; 
bedriftsstrategiutvikling; ledelse av og rådgivning for 
forretningsprosesser; bistand og rådgivning om 
forretningsorganisasjon og -ledelse; analyser innen 
bedriftsledelse; bedriftsledelses- og 
rådgivningstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
forretningsundersøkelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310616 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202006981 
(220) Inndato: 2020.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAMBA NDIAYE, Frogner Plass 1, 0266 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Sparkelmasse for bruk av rørleggere ved forsegling av 
toaletter. 

  Klasse 6   Metallslanger for rørleggerarbeid. 
  Klasse 24   Tøy for interiørdesign. 
  Klasse 35   Markedsføring; markedsføring av produkter; 

markedsføring av arrangementer; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; salgsfremmende 
markedsføring; markedsføring innen rammeverk av 
softwareutgivelse; direkte markedsføring; målrettet 
markedsføring; markedsføring og salgsfremmende 
aktiviteter vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; rådgivning innen markedsføring; 
bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; 
rådgivningstjenester vedrørende annonsering, 
publisering og markedsføring; markedsføringsbistand; 
markedsføringsbyråtjenester; 
markedsføringsinformasjon; markedsføringsrådgivning; 
annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
design av markedsføringsmateriale; varemerkebygging 
[markedsføringstjeneste]; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; reklame- og 
markedsføringstjenester via tv, radio eller post; online 
annonserings- og markedsføringstjenester; kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester; forberedelse og 
ledelse av promoterings- og 
markedsføringsarrangementer; organisering av 
varemesser for handels- og markedsføringsformål; 
tilveiebringe forretnings- og 
markedsføringsinformasjon; reklametjenester, 
salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester 
vedrørende kjøretøyer; formidling av annonse-, 
markedsførings- og reklamemateriell; web indeksering 
for handels- eller markedsføringsformål; kooperativ 
reklame- og markedsføringstjenester for vasking av 
boliger og forretningsbygg; rådgivning for 
bedriftsmarkedsføring; bedriftsrådgivning vedrørende 
franchisevirksomhet; bedriftsledelserådgivning 
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vedrørende franchisevirksomhet; 
bedriftsrådgivningstjenester vedrørende etablering og 
drift av franchisevirksomhet; rådgivningstjenester 
vedrørende franchisevirksomhet. 

  Klasse 36   Finansrådgivning innen franchisevirksomhet. 
  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og 

elektronisk utstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk overvåkingsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektroniske 
kontrollapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer; installasjon og vedlikehold 
av elektronisk utstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk databehandlingsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektroniske 
regueringsapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare og elektronisk 
undervisningsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk, elektrisk og mekanisk utstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr for bruk innen automasjon; 
rørleggervirksomhet; elektrikertjenester. 

  Klasse 40   Designtrykking for andre. 
  Klasse 42   Design av innendørs dekor; design av nettsider; 

design av visittkort; design av internettsider; design av 
nettportaler; design av hjemmesider og internettsider; 
design og utvikling av dataskjermsystemer; design og 
utvikling av utdatasystemer; design og utvikling av 
datamaskinvare; design av hjemmesider og nettsider; 
design og utvikling av databehandlingssystemer; 
design og utvikling av nettsider; design og oppdatering 
av hjemmesider og nettsider; design og bygging av 
hjemmesider og nettsteder; design og opprettelse av 
hjemmesider og nettsider; design og opprettelse av 
hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og 
vedlikehold av nettsteder for andre; design og 
vedlikehold av hjemmesider på internett; design, 
opprettelse og programmering av nettsider; design og 
utvikling av hjemmesider og nettsteder; design og 
utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; 
design og grafisk kunstdesign for opprettelse av 
nettsteder; design og grafisk kunstdesign for 
opprettelse av nettsider på internett; datastyrt grafisk 
design; grafisk design av promoteringsmateriell; 
arkitekttjenester for design av butikklokaler; 
arkitekttjenester for design av bygninger; opprettelse og 
design av nettsider for andre; rådgivning i forbindelse 
med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; 
designtjenester; designrådgivning; designtjenester i 
forbindelse med trykksaker; grafiske designtjenester; 
tekniske designtjenester; tekniske designtjenester i 
forbindelse med vannforsyningsanlegg; tekniske 
designtjenester i forbindelse med elektrisitetsverk; 
forsknings- og designtjenester; nettbaserte 
designtjenester; emballasjedesign; industridesign; 
produktdesign; analyse og evaluering av 
produktdesign; tegning [industridesign]; interiør- og 
eksteriørdesign av bygninger; rådgivning innen 
motedesign; industriell og grafisk kunstdesign; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
industridesign; detaljdesigntjenester; 
motedesigntjenester; interiørdesigntjenester. 

  Klasse 44   Hagedesign og vedlikehold; treplanting, hagebruks- 
og landskapsdesigntjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310617 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202005779 
(220) Inndato: 2020.05.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

S.O.S. INNOVASJON 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 INTELIS Baille, Huitfeldts gate 34, 0253 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbare podkaster. 
  Klasse 38   Kringkasting av lyd, video og multimedia via internett 

og andre kommunikasjonsnettverk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310618 
(151) Reg.dato.: 2020.07.07 
(210) Søknadsnr.: 202005170 
(220) Inndato: 2020.04.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.04.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AVIATION FUELLING SERVICES NORWAY AS, 
Postboks 1154 Sentrum, 0107 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Flydrivstoff. 
  Klasse 35   Markedsføring. 
  Klasse 37   Drivstoffpåfylling av fly. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310619 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(300) Søknadsprioritet 2019.05.20, EM, 018069848 
(210) Søknadsnr.: 201907190 
(220) Inndato: 2019.05.21 
(180) Registreringen utløper: 2029.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nova Software AB, Storgatan 5 A, 52142 FALKÖPING, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare (app-er); nedlastbar 
applikasjonsprogramvare for smarttelefoner; 
applikasjonsprogrammer for datamaskiner; 
programvare; dataprogrammer (nedlastbar 
programvare); programvare for grafisk 
brukergrensesnitt; grensesnittprogramvare for 
datamaskiner; koblingsenheter [databehandlingsutstyr]; 
programvare for elektronisk post og meldinger.  

  Klasse 35   Planlegging av tidsreservasjoner (kontortjenester); 
sammenstilling av data i databaser; sammenstilling og 
innmating av informasjon i databaser; sammenstilling 
og systematisering av informasjon i databaser; 
sammenstilling av statistikk; sammenstilling av statistisk
informasjon. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; 
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kommunikasjonstjenester; IT-tjenester 
[datakommunikasjon]; IT-kommunikasjon; 
mobilkommunikasjonstjenester; 
kommunikasjonstjenester via internett; dataoverføring 
og -mottak via telekommunikasjonsmedier; elektronisk 
overføring av meldinger, data og dokumenter; 
overføring av informasjon på nettet (online); overføring 
av data med elektroniske hjelpemidler; overføring og 
mottak av meldinger; overføring av meldinger via 
telefon; overføring av korte meldinger [SMS], bilder, 
tale, lyd, musikk og tekstkommunikasjon mellom 
mobilkommunikasjonsapparater; tilby tilgang til innhold, 
nettsider og portaler; tilveiebringelse av tilgang til 
dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av 
elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger 
mellom datamaskinbrukere; tilveiebringelse av 
interaktive oppslagstavler online; online 
kommunikasjonstjenester. 

  Klasse 42   IT-tjenester; hostingtjenester, nettskytjenester (SaaS) 
og utleie av programvare; IT-konsultasjoner, -
rådgivning og -informasjon; utleie av datasoftware/-
programvare; support og vedlikehold av programvare; 
tilveiebringelse av online support for 
programvarebrukere; konsultasjonstjenester 
vedrørende programvare; konsultasjonstjenester 
vedrørende datasystemer; kryptering, dekryptering og 
autentisering av informasjon, meldinger og data; 
vertskapstjenester for spesialtilpassede nettsider; 
frembringelse av dataprogrammer; frembringelse av 
software; frembringelse av programvare; frembringelse 
av nettsteder på internett; nettsteddesign; 
nettstedsutvikling; oppdatering av hjemmesider på 
datanettverk; utvikling av dataoverføringssystemer; 
utvikling av databehandlingssystemer; design og 
utvikling av systemer for innmating, utmating, 
bearbeidelse, visning og lagring av data. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310620 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202002996 
(220) Inndato: 2020.02.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Vinngroup AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Interaktiv datamaskinprogramvare som muliggjør 
utveksling av informasjon; dataprogramvare for 
innsamling av posisjonsdata; interaktiv 
datamaskinprogramvare som gir navigasjons- og 
reiseinformasjon; dataprogramvare for behandling av 
posisjonsdata; programvareutviklings- programvare; 
interaktive datasystemer; programvare; adaptiv 
programvare.  

  Klasse 35   Merkevarestrategitjenester; 
bedriftsrådgivningstjenester relatert til produktutvikling; 
business administrasjon; forretningsstrategiske 
tjenester; arrangering og gjennomføring av messer og 
utstillinger for forretningsformål; 
merkeevalueringstjenester; kampanjetjenester; 
konsulentvirksomhet og rådgivning; reklame; grafisk 
annonsering; salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann]; forretningsanalyse, forskning og 
informasjonstjenester; rådgivningstjenester relatert til 
forretningsplanlegging; utvikling av kampanjekampanjer 
for virksomheten; reklame-, markedsføring- og 
markedsføringskonsulent, -rådgivning og -assistanse 
tjenester; markedsføring av messer for handelsformål; 

PR-tjenester; rådgivning knyttet til organisering av 
kampanjekampanjer for virksomhet; utvikling av 
varemerker; organisering av arrangementer, utstillinger, 
messer og show for kommersielle, salgsfremmende og 
reklameformål; forretningsstyring.  

  Klasse 42   Tilveiebringe informasjon innen produktutvikling; 
produktutvikling for konstruksjon av kjøretøyer og 
konstruksjon av kjøretøyer; design og utvikling av 
forbrukerprodukter; kommersiell kunst design; utvikling 
av industriprodukter; forskning og utvikling av nye 
produkter; design og utvikling av industriprodukter; 
grafisk design; automotive design; datastøttet industriell 
design; rådgivning og rådgivning om programvare og 
maskinvare; analyse og evaluering av produktutvikling; 
design av merkenavn; teknisk rådgivning knyttet til 
produktutvikling; IT-tjenester; fly design; produktdesign 
og -utvikling; design og utvikling av ingeniørprodukter; 
evaluering av produktutvikling; datatrafikk tjenester; 
datamaskinassistert grafisk design; design og utvikling 
av nye produkter; datastøttet designtjenester; design av 
kommunikasjonssystemer; utvikling av nye produkter; 
produktutvikling for andre; informasjonsteknologi [IT] 
konsulentvirksomhet; forskning og utvikling av nye 
produkter for andre; design og testing for utvikling av 
nye produkter; vedlikehold av databaser; 
produktforskning og -utvikling; konsultasjon av 
produktutvikling; programvareutvikling, -programmering 
og -implementering; konsulentvirksomhet; 
produktdesign; programvare utvikling; 
rådgivningstjenester innen produktutvikling og 
kvalitetsforbedring av programvare; utvikling av 
farmasøytiske produkter; IT-rådgivning, -rådgivning og -
informasjonstjenester; analyse av produktutvikling; 
design og utvikling av multimedieprodukter; brand 
design tjenester; dataprogrammering; hosting-tjenester 
og programvare som en tjeneste og utleie av 
programvare; utvikling av forbrukerprodukter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310621 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202003638 
(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: 

 Inner Mongolia Little Sheep Catering Chain Company 
Limited, 9 Wulan Road, Kun District, BAOTOU CITY, 
INNER MONGOLIA AUTONOMOUS REGION, Kina 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt; fisk (ikke levende); fjærkre (ikke levende); vilt 
(ikke levende); kjøttekstrakter; fruktkonserver; frossen 
frukt; tørket frukt; kokt frukt; hermetiske grønnsaker; 
frosne grønnsaker; tørkede grønnsaker; kokte 
grønnsaker; gelé; syltetøy; kompotter, egg; melk; 
melkeprodukter; spiselige oljer; spiselig fett; skinke; 
pølser; blodpølser; kjøttvarer [bearbeidet]; kallun 
[innmat]; kjøttskiver; kjøttstykker (charqui); fiskefileter; 
kjøtt, hermetisert; dyremarg for bruk som 
næringsmiddel; pulver for å lage potetmos; fettholdige 
blandinger for brødskiver; fruktsalater; grønnsaksalater; 
tørket spiselig sopp; albumin til matlagingsformål; 
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tofuprodukter; tofu; strimler med tørket bønnekrem; 
buljong; buljongkonsentrat; kroketter [næringsmidler]; 
spiselige fuglereder; frossent kjøtt; fiskeprodukter; 
skalldyr (ikke levende); krepsdyr, ikke levende; reker 
(ikke levende); hermetisk frukt; supper; preparater for 
tilberedning av suppe; nøtter, bearbeidet; tørket sopp; 
fermenterte soyabønner. 

  Klasse 30   Kaffe; te; kakao; kaffeerstatninger; ris; tapioka; sago; 
mel; næringsmidler av korn; brød; bakverk; konfektyrer; 
spiseis; sukker; honning; melasse; gjær; bakepulver; 
salt; sennep; eddik; sauser (smakstilsetninger); 
krydder; te-baserte drikker; kakaodrikker; kakao med 
melk; sjokolade; kaker; godteri; kjeks; relish 
(kryddersaus); chow-chow (kryddersaus); krydderier, 
sterke; essenser for næringsmidler (unntatt eteriske 
essenser og eteriske oljer); slikkerier; hvetemel; 
soyamel; nudler; popcorn; stivelse for næringsmidler; 
soyasaus; krydderier; krydder for hurtigkokt får; 
soyabønnepasta [smakstilsetning]; chilliolje; surdeiger; 
kyllingkraft (kryddersaus); gourmetpulver, nemlig 
monosodiumglutamat; kjøttmørningspreparater for 
husholdningsbruk; månekaker; snacks laget 
hovedsakelig av korn; vårruller; paier; briocher [rund 
kake av kringledeig]; stekt ris; melboller (dumpling); 
snacks laget hovedsakelig av ris; iskrem; hvitløkssaus; 
aromatiske preparater for bruk i næringsmidler; 
smakstilsetninger til matvarer, annet enn eteriske oljer; 
bidronninggelé. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann [drikker]; kullsyreholdig vann; 
alkoholfrie drikker; fruktdrikker; fruktjuice; sirup for 
tilberedning av drikkevarer; preparater til fremstilling av 
drikke; kullsyreholdig mineralvann; brus; grønnsaksaft 
[drikker]; soyabaserte drikker, andre enn 
melkeerstatninger. 

  Klasse 43   Midlertidig overnatting; hotelltjenester; kantiner; 
kafeteriaer; kafetjenester; snack-barer; restauranter; 
hurtigmatrestauranter; catering; mobile 
restauranttjenester for bevertning og tilbringing av mat 
og drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310622 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202003639 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road West, 
MN55391 WAYZATA, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Potassiumklorid til bruk i matindustrien 
(matforedling/produksjon); potassiumkloridblandinger til 
bruk i matindustrien (matforedling/produksjon). 

  Klasse 30   Salt til bruk i matindustrien (matforedling/produksjon); 
saltblandinger til bruk i matindustrien 
(matforedling/produksjon). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310623 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202006656 
(220) Inndato: 2020.05.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Medisinske informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe 
informasjon om emnet artritt; online medisinske 
informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon 
om emnet artritt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310624 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202006655 
(220) Inndato: 2020.05.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 44   Medisinske informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe 
informasjon om emnet artritt; online medisinske 
informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon 
om emnet artritt. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310625 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008005 
(220) Inndato: 2020.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ECONA, Postboks 1869 Vika, 0124 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdanning, undervisning og opplæring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310626 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007704 
(220) Inndato: 2020.06.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MELIN MEDICAL AS, Grandavegen 26, 6823 
SANDANE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Datastyrte online bestillingstjenester; fakturering; 

finansiell transaksjonsovervåkning. 
  Klasse 36   Betaling av regninger for andre; elektroniske 

betalingstjenester; automatiserte betalingstjenester; 
inkassotjenester; utføring av betalingstransaksjoner; 
utstedelse av kredittbrev; inkassobyrå; kredittkort- og 
betalingskorttjenester; kredittkorttjenester. 

  Klasse 38   Digital overføring av data; elektronisk overføring av 
data og dokumenter via dataterminaler og elektroniske 
enheter; elektronisk overføring av post og meldinger; 
elektronisk postoverføring; sending og mottak av 
elektroniske meldinger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310627 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202003708 
(220) Inndato: 2020.03.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Abelee AS, Haakon VII gate 2, 0161 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Valutahandelstjenester; valutahandel; 

valutatransaksjoner; utførelse av valutatransaksjoner 
for andre; clearingvirksomhet [valuta]; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med forvaltning av valuta- og 
renteterminskontrakter; nettbasert valutahandel i 
sanntid; informasjonstjenester ved valutahandel; 
rådgivning i forbindelse med valutahandel; nettbasert 
mekling for handel og transaksjoner i forbindelse med 
valuta og andre finansprodukter; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med valutatransaksjoner; 
Strategisk rådgivning innen finans. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310628 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008294 
(220) Inndato: 2020.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MSMISSY AS, Kvalvåglia 5, 6525 FREI, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårfargings- og hårblekingsmidler; hårpleie- og 
hårbehandlingsmidler; hårsjampoer; hårfarge- og 
blekeprodukter; oljer for hårpleie; kremer for 
hårforsterkningsbehandling; kosmetiske kremer for 
huden; ansiktssminke; øyesminke; kosmetiske kremer, 
fuktighetsgivende hudkremer , fuktighetskremer, geleer 
og pudder for ansikt, hender og kropp; kosmetikk- og 
skjønnhetspreparater; parfyme; kosmetisk såpe; 
neglelakk og neglelakkfjerner; kosmetikk for øyenbryn; 
kosmetiske solkremer. 

  Klasse 21   Hårbørster; hårkammer. 
  Klasse 26   Hårspenner (dekorative); hårbøyler; hårdekorasjoner; 

hårpynt; hårstrikker. 
  Klasse 35   Online detaljhandelstjenester for kosmetikk og 

skjønnhetsprodukter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310629 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008259 
(220) Inndato: 2020.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DERBEK AS, Herfordts gate 19, 1532 MOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 

 DERBEK AS, Herfordts gate 19, 1532 MOSS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 43   Hotell- og restauranttjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310630 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008257 
(220) Inndato: 2020.06.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KYGO AS, Marmorneset 15, 5232 PARADIS, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Magnetiske databærere, grammofonplater; 

kompaktdisketter, dvd-er og andre digitale 
opptaksmedier; lydinnspillinger, videoinnspillinger, 
nedlastbare musikkfiler; nedlastbare musikkvideoer; 
nedlastbare filmer; nedlastbare mediefiler; elektroniske 
publikasjoner [nedlastbare]; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner i form av magasiner, aviser og bøker; 
nedlastbare ringetoner og grafikk for mobiltelefoner; 
CD-er; CD-plater med musikk; platespillere; høyttalere; 
forsterkere; mikrofoner; bærbare medieavspillere; 
briller; solbriller, snøbriller og etuier dertil; batteriladere; 
elektriske batterier; strømbank; materialer for elektrisk 
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strømføring [ledninger, kabler]; telefonkabler; 
databehandlingsutstyr; datamaskiner; 
dataprogramvare; dataspillprogrammer; applikasjoner, 
nedlastbare; øretelefoner; hodetelefoner; etuier for 
øretelefoner; etuier for hodetelefoner; etuier for 
laptoper; bærevesker tilpasset for datamaskiner; etuier 
for smarttelefoner; mobiltelefondeksler; deler og 
tilbehør til mobiltelefoner; deler og tilbehør til 
øretelefoner og hodetelefoner; ørepropper. 

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

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; PR-rådgivning; promotering av varer 
og tjenester for andre; ledelsestjenester, 
representasjonstjenester og rådgivningstjenester for 
artister, kunstnere, konferansierer, forfattere, radio- og 
TV-personligheter, komikere, foredragsholdere og 
musikere (managementtjenester). 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av musikk; låtskriving; DJ-
tjenester; oppføring av konserter; oppføringer av 
forestillinger (live); organisering av fester 
(underholdning); showoppsetninger; nattklubbtjenester; 
diskotektjenester; produksjon av musikk; arrangering 
av spill og konkurranser; artistopptredener; arrangering 
av festivaler; festivaler; rådgivningstjenester knyttet til 
det forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310632 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.16, US, 88/618,099 
(210) Søknadsnr.: 202003643 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRA ROSA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Alkoholfrie drikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310633 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(300) Søknadsprioritet 2019.09.16, US, 88/618,112 
(210) Søknadsnr.: 202003644 
(220) Inndato: 2020.03.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

ULTRA FIESTA 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(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   Alkoholfrie drikker. 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310634 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007930 
(220) Inndato: 2020.06.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FOLK OG RØVERE I TEAM, c/o Arild Inge Bakke, 
Lægdesvingen 33, 5096 BERGEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykkel med regnskjerm. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310635 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007724 
(220) Inndato: 2020.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SKAPE ENTREPRENØR AS, Trondheimsveien 183, 
2020 SKEDSMOKORSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggvedlikehold; konstruksjon og 

vedlikehold av byggekomplekser, boligbygg, 
boligområder, forretningsbygg, kjøpesentre, 
kontorbygninger og parkeringshus. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 



 registrerte varemerker 2020.07.13 - nr 29/20

37 
 

(111) Reg.nr.: 310636 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007727 
(220) Inndato: 2020.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SKAPE ENTREPRENØR AS, Trondheimsveien 183, 
2020 SKEDSMOKORSET, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Bygging av boliger på bestilling; konstruksjon av 

boligbygg; konstruksjon og vedlikehold av 
byggekomplekser, boligbygg, boligområder, 
forretningsbygg, kjøpesentre, kontorbygninger og 
parkeringshus. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310637 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202001911 
(220) Inndato: 2020.02.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Car to Go Sweden AB, C/O I.A HEDIN BIL AB, Box 
2114, 43102 MØLNDAL, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og 
reklamevirksomhetstjenester;  bistand ved ledelse av 
bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; 
annonseringstjenester relatert til biler; 
detaljhandelstjenester relatert til kjøretøyer; 
detaljhandelstjenester relatert til drivstoff og brensel; 
forhandlertjenester vedrørende kjøretøyer; videresalg 
av biler; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsrådgivningstjenester vedrørende til etablering av 
bilforhandlere; videresalg av bildeler, biltilbehør og 
reservedeler til biler; videresalg og av brukte 
kjøretøyer; online videresalg av kjøretøyer og deres 
deler, tilbehør og reservedeler; online videresalg av 
biler, bildeler, biltilbehør og reservedeler; online 
videresalg av elbiler og deres deler, tilbehør og 
reservedeler; konsultasjon, forhandling, formidling og 
inngåelse av kontrakter vedrørende kjøp og salg av 
kjøretøyer og deres deler, tilbehør og reservedeler; 
formidling av kontrakter for andre; formidling, inngåelse 
og avslutning av kommersielle forretningsavtaler for 
andre; formidling av kontrakter til andre for 
tilveiebringelse av tjenester; arrangering av 
forretningsoppgjør og kommersielle kontrakter; 
outsourcingstjenester vedrørende formidling av 
serviceavtaler til andre; formidling av kontrakter 
vedrørende energiforsyning; formidlingstjenester 
vedrørende reklame og annonsering; Formidling av 

avtaler relatert til salg og kjøp av varer; formidling av 
kontrakter for kjøp og salg av varer og tjenester; 
administrasjon av incentiv- og fordelsprogrammer for 
markedsføring av andres varer og tjenester; 
administrativ behandling av innkjøpsordrer plassert via 
telefon eller datamaskin; arrangering av avtalemessige 
forretningsforbindelser for tredjeparter; arrangering av 
bedriftsintroduksjoner i forbindelse med kjøp og salg av 
varer; bestillingstjenester for andres regning; 
forretningsformidling og rådgivningstjenester innen 
området for salg av varer og utførelse av tjenester; 
salgsadministrasjon; tilveiebringelse av 
forbrukerinformasjon om varer og tjenester; 
tilveiebringelse av informasjon om salg av biler via 
internett; tilveiebringelse av online sammenligninger av 
finansielle tjenester; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; prissammenligningstjenester; tilveiebringelse 
av prissammenligningstjenester online; datastyrte 
online bestillingstjenester; demonstrasjon og visning av 
produkter; presentasjon av varer og tjenester; 
presentasjon av finansielle produkter i 
kommunikasjonsmedier, for salgsformål; 
salgsdemonstrasjoner for andre; varedemonstrasjoner; 
salgsfremmende tjenester. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; forsikringstjenester; 
forsikringsrådgivning; forsikringsgarantier; 
forsikringsformidling; forsikringsmegling; 
tilveiebringelse av forsikringspremietilbud; 
tilveiebringelse av forsikringsinformasjon; 
forsikringsinformasjon; forsikringstjenester vedrørende 
kjøretøyer; forsikringstjenester vedrørende 
motorkjøretøyer; rådgivnings- og formidlingstjenester 
vedrørende kjøretøysforsikring; garantitjenester; 
garantiforsikringstjenester; garantitjenester vedrørende 
kjøretøyer; bilgarantitjenester; finansielle 
garantitjenester for erstatning av utlegg som har 
inntruffet på grunn av kjøretøysulykker eller 
kjøretøyshavari; tilveiebringelse av garantitjenester 
knyttet til brukte motorkjøretøyer på land; datastyrte 
informasjonstjenester vedrørende forsikringer; 
forsikringspremiefinansiering; formidling av 
skadeforsikringer; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; finansieringstjenester vedrørende lån, 
kreditter og leasing; bilfinansieringstjenester; 
finansiering relatert til biler; finansieringstjenester 
relatert til leasing av biler; verdivurdering av brukte 
kjøretøyer; tilveiebringelse av informasjon om 
verdivurdering av brukte biler [finansiell verdsettelse]; 
finansiering for avbetalingskjøp og for leasing; 
finansiering av avbetalingskjøp av kjøretøy; finansiering 
av avbetalingskjøp av biler; tilveiebringelse av 
finansiering vedrørende innkjøp av kjøretøyer; 
arrangering av leasingavtaler; lånetjenester med 
sikkerhet for finansiering via kontraktsutleie av 
motorkjøretøyer; finansiell leasing 
(avbetalingskjøpstjenester); arrangering av 
avbetalingskjøp av varer; lån for avbetalingskjøp; 
tilveiebringelse av finansiering vedrørende 
avbetalingskjøp; kreditt- og betalingskorttjenester; 
utstedelse av elektroniske betalingskort i forbindelse 
med bonus- og belønningssystemer; tjenester 
vedrørende bankkort, kredittkort, kontaktkort og 
elektroniske betalingskort; formidling av kredittavtaler; 
tilveiebringelse av rådgivning, informasjon eller 
konsultasjon vedrørende de forannevnte tjenestene. 

  Klasse 37   Vedlikehold, service og reparasjon av kjøretøyer; 
service av kjøretøyer; service av biler; reparasjon og 
vedlikehold av motorkjøretøyer og deler dertil og av 
motorer til motorkjøretøyer og deler dertil; 
installasjonstjenester vedrørende kjøretøysdeler; 
bilreparasjon; bilpleie; reparasjon av biler; reparasjon 
eller vedlikehold av biler; vedlikehold av kjøretøyer; 
smøring av biler; vedlikehold av biler; 
understellsbehandling av biler; montering av tilbehør til 
kjøretøyer [installasjon]; kjøretøysreparasjon; 
installasjon av kjøretøysdeler; montering av 
reservedeler for kjøretøyer; rådgivning om reparasjon 
av kjøretøyer; rådgivning om vedlikehold av kjøretøyer; 
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inspeksjon og besiktigelse av kjøretøyer før reparasjon; 
informasjon om reparasjoner; reparasjon (ombygging) 
av delvis slitte eller ødelagte motorer; tjenester 
vedrørende service, reparasjon og installasjon av og for 
kjøretøyer og tilhørende deler, tilbehør og reservedeler; 
bilrengjøring og bilvask; tilveiebringelse av selvbetjente 
bilvaskeanlegg; bilvaskerier. 

  Klasse 39   Utleie av kjøretøyer; utleie av biler; bookingtjenester 
for bilutleie; bookingtjenester for kjøretøysutleie; 
leasing av biler; leasingtjenester for biler; 
bilpooltjenester; transport av personer til lands; utleie 
av transportmidler; formidling av transporttjenester; 
transportinformasjon; taxitjenester; taxitransport; 
arrangering av transporter; berging og transport av biler 
som del av veihjelpstjenester; tilveiebringelse av 
rådgivning, informasjon eller konsultasjon vedrørende 
de forannevnte tjenestene. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310638 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007725 
(220) Inndato: 2020.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEDRE BURGER AS, Samuel J. Sandveds vei 16, 
4319 SANDNES, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Administrasjon av bedrifter; bistand ved ledelse av 
bedrifter; bedriftsrådgivningstjenester vedrørende 
etablering og drift av franchisevirksomhet; 
Markedsføringstjenester; salg av mat og drikkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310639 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202007726 
(220) Inndato: 2020.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BEDRE BURGER AS, Samuel J. Sandveds vei 16, 
4319 SANDNES, Norge 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Hamburgere [brød]; osteburger; pølse i brød; 
fiskeburgere [brød]; vegetarburgere [brød]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310640 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008493 
(220) Inndato: 2020.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LANDSLAGET FOR GAMMALNORSK SPÆLSAU, 
Gateteie 31, 2150 ÅRNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Skinn og pelser. 
  Klasse 22   Ull [ubearbeidet eller bearbeidet]. 
  Klasse 23   Ulltråd og -garn. 
  Klasse 24   Ullstoffer; ulltepper. 
  Klasse 25   Ullklær. 
  Klasse 29   Kjøtt. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310641 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008490 
(220) Inndato: 2020.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 REFA BRYGGE AS, Postboks 125, 9305 FINNSNES, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Utleie av fast eiendom; eiendoms- og boligforvaltning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310642 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008311 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ARD INNOVATION AS, Postboks 206, 1431 ÅS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Gjødsel. 
  Klasse 11   Vannrenseenheter for produksjon av drikkevann; 

vannrensingsinstallasjoner; vannsterilisatorer; 
vannbehandlingsutstyr; vannbehandlingselementer; 
vannrenseelementer. 

  Klasse 40   Utleie av utstyr for vann- og luftrensing; 
vannbehandling og vannrensing; produksjon av 
bioenergi og gjødsel; produksjon av energi; bearbeiding 
og omdanning av energi/bioenergi; rensing av 
bioenergi og gjødsel.  

  Klasse 42   Overvåking av vannkvalitet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310643 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008492 
(220) Inndato: 2020.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ENABLEMAGIC AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon. 
  Klasse 38   Telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester. 
  Klasse 42   Design, utvikling og programmering av 

dataprogramvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310644 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202003609 
(220) Inndato: 2020.03.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 
INDIANAPOLIS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske 
preparater for behandling av alopeci, Alzheimers 
sykdom, allergisk eksem, autoimmune sykdommer og 
lidelser, ben- og skjelettsykdommer og -lidelser, kreft, 
kardio-vaskulære sykdommer, sykdommer og 
forstyrrelser i sentralnervesystemet, cluster-hodepine, 
Crohns syksom, demens, dermatologiske sykdommer 
og forstyrrelser, diabetes, dyslipidemi, endokrine 
sykdommer og lidelser, gastrointestinale sykdommer 
og lidelser, hodepiner, hjertelammelse og hjertesvikt, 
hypoglykemi, betennelser og inflammatoriske 
sykdommer og lidelser, inflammatorisk tarmsykdom, 
nyresykdommer og -lidelser, leversykdommer og -
lidelser, lupus, psykiske lidelser, metaboliske 
sykdommer og lidelser, migrene, multippel sklerose, 
muskelsykdommer og -lidelser, nevrodegenerative 
sykdommer og lidelser, nevrologiske lidelser, fedme, 
smerte, Parkinsons sykdom, psoriasis, psoriasis 
arthropatica, leddgikt, Sjøgrens syndrom, 
søvnforstyrrelser, spondylartropati, ulcerøs kolitt, 
diagnostiske midler og stoffer for medisinske formål; 
radiofarmasøytiske diagnostiske preparater for bruk i 
diagnostiseringen av nevrodegenerative sykdommer og 
av onkologi og av smerte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 310645 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202008310 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARD INNOVATION AS, Postboks 206, 1431 ÅS, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Gjødsel. 
  Klasse 11   Vannrenseenheter for produksjon av drikkevann; 

vannrensingsinstallasjoner; vannsterilisatorer; 
vannbehandlingsutstyr; vannbehandlingselementer; 
vannrenseelementer. 

  Klasse 40   Utleie av utstyr for vann- og luftrensing; 
vannbehandling og vannrensing; produksjon av 
gjødsel; rensing av gjødsel. 

  Klasse 42   Overvåking av vannkvalitet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Reg.nr.: 310646 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(210) Søknadsnr.: 202003702 
(220) Inndato: 2020.03.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Noel McDonald, 6 Lower Kings Road, KT26PH 
KINGSTON-UPON-THAMES, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 Synch Advokat AB, Box 3631, 10359 STOCKHOLM, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Frukt, kokte; Grønnsaksbiter; Vegetabilsk chips; 
Grønnsaksblandinger; Geléer; Syltetøy; Spiselige oljer 
og fett; Egg; Preparater for tilberedning av 
grønnsakssupper; Preparater for tilberedning av 
supper; Vegetarpølser; Nøtt- og frøbaserte snackbarer; 
Frukt- og nøttbaserte snackbarer; Spiselige frø, 
bearbeidet; Linser, hermetiske; Bønner; Belgfrukter, 
tørket; Belgfrukter, hermetiske; Belgfrukter, bearbeidet; 
Belgfrukter, bearbeidet; Grønnsaker, kokte; 
Grønnsakspostei; Grønnsaksbasert pålegg; 
Nøttebasert smørepålegg. 

  Klasse 30   Mel; Konfektyrer; Kaffe; Te; Kakao; Kaffeerstatning; 
Sukker; Ris; Tapioka; Pasta (spagetti produkt); 
Pizzabunner; Sago; Mel og preparater laget av 
kornprodukter; Brød; Riskaker; Knekkebrød; Gjær; 
Bakepulver; Bakverk; Puddinger; iskrem, sorbet og 
annen spiseis; Bakverk, kaker, paier og kjeks 
[småkaker]; Müsli-barer; Honning; Sirup; Salt; Sennep; 
Eddik; Sauser [smakstilsetninger]; Fruktsauser; 
Sauseblandinger; Chutney [krydder]; Karrisaus; 
Pastasaus; Salatdressinger; Marinader; Krydder; 
Tørkede urter for kulinariske formål; Marsipan; 
Sjokoladebiter. 

  Klasse 32   Øl; Kullsyrevann; Fruktdrikker og fruktjuice; 
Grønnsaksaft [drikker]; Konsentrater brukt i tilberedning 
av drikker; Preparater for tilberedning av drikker; 
Preparater for fremstilling av drikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

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

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

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

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

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

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

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1036881 
(151) Int.reg.dato: 2010.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201916542 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Walter Räss-Huser, Tufertschwil 63, 9604 
LÜTISBURG, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Milk and dairy products; cheese. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1162627 
(151) Int.reg.dato: 2013.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.02.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201916545 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Galletas Artiach, S.A., Barrio Bengoechea, 20, 48410 
OROZKO (BIZKAIA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa; sugar; rice; tapioca, sago; artificial 

coffee; flours and preparations made from cereals; 
bread, pastry and confectionery; edible ices; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1168279 
(151) Int.reg.dato: 2013.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.04.16 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201900223 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Georg A. Steinmann Lederwarenfabrik GmbH + Co. 
KG, Am Waldrand 29, 90455 NÜRNBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Wrist watches. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1229062 
(151) Int.reg.dato: 2014.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2024.11.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.04.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201916556 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ODOO S.A., Chaussée de Namur 40, 1367 GRAND-
ROSIERE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers and equipment for data processing (with 

the exception of couplings, contacts, plugs, sockets, 
connectors, multiple connectors as program buttons for 
data processing machines); computer software, 
software packages; computer hardware (with the 
exception of couplings, contacts, plugs, sockets, 
connectors, male and female panels); recorded 
programs for computers. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail sale services for 
the commercialization of computer programs; arranging 
newspaper subscriptions, for others; arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
outsourcing services [business assistance]; collection 
and systematization of data in a central file; secretarial 
services; administrative processing of purchase orders; 
commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); computerized file 
management; rental of advertising space; online 
advertising on a computer network; data search in 
computer files for others; drawing up of statements of 
accounts; compilation of statistics; presentation of 
goods, particularly computer programs, on all 
communication media for retail sale; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes. 

  Klasse 42   Scientific and technological services as well as 
research and design services relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software; 
computer programming; installation of computer 
software; design of computer software; software 
updating; maintenance of software; rental of computer 
software; rental of computer hardware; rental of web 
servers; conversion of computer program data and data 
[other than physical conversion]; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; provision 
of search engines (software) for the Internet; advice in 
the field of computer hardware and software; 
duplication of computer programs; creation and 
maintenance of websites for third parties; project 
studies (technical), particularly in the field of information 
technology (services provided by computer technicians 
or engineers); computer data recovery. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1363811 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201711638 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.09.07 
(300) Søknadsprioritet: 2017.01.13, DE, 30 2017 000 

620 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 
STUTTGART, Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Information systems in motor vehicles; Display and 
control systems for air-conditioning, navigation and 
entertainment apparatus in motor vehicles; electronic 
control systems for vehicle-related electronic systems, 
navigation systems, radios, CD players, DVD players, 
MP3 and streaming apparatus; infotainment systems, 
TV, telephone; telematics systems; software; media 
systems; multi-touch display screens; voice- controlled 
apps, telephone and navigation systems; smartphone 
holders; electronic devices for remote control and 
software suitable adapted to access to vehicle 
information. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1374338 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201714883 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.11.09 
(300) Søknadsprioritet: 2016.12.05, DE, 30 2016 034 

298 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zalando SE, Valeske-Gert-Strasse 5, 10243 BERLIN, 
Tyskland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 
material; photographs; stationery; office requisites; 
pamphlets; books; tickets; magazines; posters; 
prospectuses; packaging bags, pouches, envelopes 
made of paper or plastic; periodicals; newspapers. 

  Klasse 35   Advertising; marketing services; exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation of 
trade fairs for commercial or advertising purposes. 

  Klasse 38   Streaming audio and video material on the Internet. 
  Klasse 41   Organizing and arranging meetings and conferences; 

arranging and conducting of congresses; presentation 
of life performances; arranging and conducting cultural 
activities; organization of exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing on-line electronic 
publications; publication of books; rental of show 
scenery; publication of texts; music performances; 
online publication of electronic books and periodicals; 
arranging and conducting of workshops and seminars. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 
accommodation services; bar, cafeteria and restaurant 
services; catering; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378619 
(151) Int.reg.dato: 2017.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.06.19 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201912063 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 DOMITYS SAS, 42 avenue Raymond Poincaré, 75116 
PARIS, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business management assistance; business 
management consulting; business appraisals; business 
information and inquiries; business research and 
investigations; commercial business appraisals; 
commercial business management; market research 
and study; public relations, namely, provision of contact 
with a network of experts; drafting of performance plans 
and action plans in the commercial field; sales 
promotion for others; real estate sales promotion for 
others; advertising; dissemination of advertisements 
and advertising material (tracts, prospectuses, printed 
matter, samples); rental of advertising space; 
publication of advertising texts; sponsorship 
(advertising) of media events; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
management of direct marketing campaigns; outdoor 
advertising; updating of advertising material; account 
verification; drawing up of statements of accounts; 
accounting; administrative management of subsidiaries; 
administrative management of corporate shares and 
other types of shares in other companies; 
administrative management of real property; 
administrative management of housing estates, 
lodgings, premises and buildings for commercial use, 
warehouses, production buildings, logistics buildings, 
shopping centers; administrative management of sports 
centers and complexes, residences with sports 
facilities, health clubs, leisure centers and complexes, 
leisure residences, holiday resorts, holiday homes and 
camps, holiday villages, temporary accommodation, 
hotels, residential hotels, hotel chains and student 
residences; administrative management of building 
projects; administrative management of new or 
rehabilitative real-estate programs; administrative 
management of building occupancy expenses; 
administrative management of exhibition halls and 
premises; preparation of files for the procurement of 
building permits or any other administrative 
authorization necessary for carrying out works in the 
field of real estate; reprographic service; secretarial 
service; office functions; aid in recruitment services; 
personnel administration; wage payroll preparation; real 

estate accounting management; computer file 
management; all the aforementioned services not 
concerning the banking sector. 

  Klasse 36   Real estate affairs; financial affairs; insurance 
services; financial and profitability analyses with a view 
to acquiring a holding in all kinds of companies; raising 
and investing capital; equity participation in all financial, 
industrial, commercial, securities trading or real estate 
companies or organizations that have been created or 
will be created; raising and investment of capital; 
financial, securities and real estate portfolio 
management; investment in shareholders' equity; 
activities in connection with venture capital, private 
equity and growth capital; financial engineering; 
financial management of corporate shares and shares 
held in other companies; consultancy relating to real 
estate, fiscal, financial and insurance matters; advice 
and information on fiscal, financial, real estate and 
insurance matters; real estate investment advice; 
advice on renting of real property; consultancy relating 
to wealth management; financial feasibility study for 
real estate projects; financing services; credit services; 
real estate credit services; simulation of credit; rent and 
fee collection; bail bond services; guarantee services 
for unpaid rent, deterioration of real estate and real 
estate vacancy; housing agencies (real estate); real 
estate agencies; financial and real estate operations 
and transactions; real-estate consultancy services; real 
estate appraisal; real estate and financial appraisals; 
fiscal appraisal; real estate prospecting services, 
namely, research of land and buildings for sale; leasing 
of real estate; real estate management; rental 
management for real estate; building management; 
management of building complexes, buildings and 
residences for use as habitation, housing estates, 
lodgings, premises and buildings for commercial use, 
shopping centers, office premises and buildings, 
warehouses, production buildings (factories, 
laboratories, workshops), logistics buildings, car parks; 
management agent services namely, management of 
buildings; leasing of real estate; real estate brokerage; 
insurance brokerage; real estate credit brokerage; 
brokerage and rental of land, buildings, lodgings, 
apartments, studios, small studios, detached houses, 
villas, bungalows, businesses, commercial premises, 
offices, warehouses, production buildings (factories, 
workshops, laboratories), logistics buildings; car park 
brokerage; financial management of real estate 
projects; financial management of new or rehabilitative 
real estate programs; financial management of sports 
centers and complexes, residences with sports 
facilities, health clubs, leisure centers and complexes, 
leisure residences, holiday resorts, holiday homes and 
camps, holiday villages, hotels, residential hotels, hotel 
chains, student residences, temporary accommodation; 
financial management of real estate wealth for others; 
financial management of building occupancy expenses; 
financial management of exhibition halls and premises; 
financial sponsorship and patronage; information and 
advisory services relating to real estate; all the 
aforementioned services not concerning the banking 
sector. 

  Klasse 37   Real estate construction services; construction and 
maintenance of buildings; construction and 
maintenance of building complexes, buildings and 
residences for use as habitation, housing estates, 
lodgings, premises and buildings for commercial use, 
shopping centers, office premises and buildings, 
warehouses, production buildings (factories, 
laboratories, workshops), logistics buildings, car parks; 
construction and maintenance of apartments, studios, 
small studios, detached houses, villas, bungalows; 
construction and maintenance of sports centers and 
complexes, residences with sports facilities, health 
clubs, leisure centers and complexes, leisure 
residences, holiday resorts, holiday homes and camps, 
holiday villages, hotels, residential hotels, hotel chains, 
student residences, temporary accommodation; 
demolition and rehabilitation (repair, conversion) of 
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buildings; supervision (management) of construction 
restoration, demolition work; contracting and works 
supervision in the framework of building rehabilitation 
and construction programs; information on building 
rehabilitation and construction; construction work for 
land development (roads, sewers, water supply); 
painting, plumbing, renovation, repair and maintenance 
of electricity wiring, masonry, plastering, wallpapering 
works; installation and repair of refrigerating apparatus; 
fire alarm installation and repair; installation and repair 
of gas leak detection devices; installation of water 
pipes; road construction; cleaning of buildings (exterior 
surfaces); exterior cleaning of buildings; disinfection; rat 
exterminating; cleaning and repair of boilers, heating; 
window cleaning; street cleaning; vermin extermination 
other than in agriculture; scaffolding; maintenance of 
outdoor spaces, namely, roads and car parks; rental of 
building site machines; laundromat and laundry 
services; kitchen and bathroom equipment installations 
services. 

  Klasse 43   Temporary accommodation services; accommodation 
agencies (hotels, boarding houses); rental of temporary 
accommodation (empty or furnished), boarding houses; 
hotel services; motel services; holiday camp and 
holiday village services (lodging); tourist homes; 
retirement homes; reservation services for temporary 
accommodation, particularly boarding houses, hotels, 
motels, tourist homes; operation of campground 
facilities; rental of tents; bar services; services for 
providing food and drink; snack bars; coffee shops; 
cafeterias; self-service restaurants; rental of meeting 
rooms; day-nurseries [crèches]; rental of household 
linen; rental of dishes. 

  Klasse 44   Hygienic and beauty care for human beings; 
aromatherapy services; thalassotherapy and 
balneotherapy services; massage services; sauna 
services; beauty salons; manicure services; 
hairdressing salons; medical assistance at home, home 
health care services; nursing, medical; convalescent 
and rest homes; gardening services; landscape 
gardening services; landscape design; maintenance of 
outdoor spaces, namely, green spaces and ponds. 

  Klasse 45   Personal care services (non-medical caregiver 
services); chaperoning services; security services for 
the protection of property and individuals; advice and 
information relating to personal care services (non-
medical caregiver services); security guarding services 
for private spaces. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1378767 
(151) Int.reg.dato: 2017.05.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.05.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201716227 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.12.07 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.14, SE, 2016/07894 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ORTHEX SWEDEN AB, Box 6, 36221 TINGSRYD, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Cabinets for stationery [office requisites]. 
  Klasse 20   Plastic boxes; plastic boxes for packing; plastic boxes 

for storage purposes; packaging containers of plastic; 
portable boxes of plastic; packaging containers made 
principally of plastics; storage boxes [furniture]; 
stacking boxes of plastic; plastic inserts for boxes; wall-
mounted plastic boxes; water resistant plastic boxes; 
durable plastic boxes; plastic boxes for the storage of 
toys; plastic baskets; plastic bedrollers; non-metallic 
shelf brackets. 

  Klasse 21   Household containers; kitchen containers; plastic 
storage containers for household or domestic use, 
lunch boxes made of plastic; food storage containers; 
all-purpose portable household containers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1384499 
(151) Int.reg.dato: 2017.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201800497 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARISTO PHARMA GMBH, Wallenroder Str. 8-10, 
13435 BERLIN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics, cosmetic skin care preparations, 
perfumery, essential oils. 

  Klasse 5   Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; 
dietetic preparations adapted for medical use; food for 
babies; plasters, materials for dressings; disinfectants; 
sanitary preparations for medical purposes; food 
supplements with a base of proteins, fats, fatty acids, 
with added vitamins, minerals, trace elements, 
enzymes, aromas and flavourings, either singly or in 
combination, and exclusively in capsule or sachet form 
(powders). 

  Klasse 29   Dietetic foodstuffs not adapted for medical use, with a 
base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins, 
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minerals, trace elements, enzymes, aromas and 
flavourings, either singly or in combination, included in 
class 29, all exclusively in capsule or sachet form 
(powders). 

  Klasse 44   Medical services, in particular consultancy in the 
pharmaceutical medical field; hygienic care for human 
beings or animals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1428235 
(151) Int.reg.dato: 2018.06.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.06.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201813552 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.11 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.09, EM, 017897713 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VdS Schadenverhütung GmbH, Amsterdamer Str. 174, 
50735 KÖLN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Business management; business administration; 
office services; organization and arrangement of trade 
fairs and exhibitions for commercial and advertising 
purposes. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; organization, arranging, management 
and conducting of seminars, courses, colloquiums, 
conferences, symposia, congresses, specialist 
conferences, trainings and education, and consultancy 
on training and education; publication of printed matter, 
brochures, prospectuses, books, publications, 
periodicals, posters, forms, form sheets, directives, 
guidelines and fact sheets. 

  Klasse 42   Scientific services and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; 
assessment of causes of damage and damage events; 
providing of advice and information relating to damage 
prevention and claims settlement, safety and safety 
engineering, security of data and information, network 
security, computer security, security of IT systems and 
information systems and/or systems for information 
management as well as meteorological events, 
particularly weather events; providing information about 
the design and development of computer systems; 
quality control services for certification purposes, 
related to products, installations, facilities, companies 
and businesses, technical or digital systems, 
surveillance systems, protection systems, security 
devices, security systems, documents, procedures or 
action processes, specialists and experts or the like; 
providing technical advice relating to damage 
prevention and claims settlement, safety and safety 
engineering, security of data and information, network 
security, computer security, security of IT systems and 
information systems and/or systems for information 
management as well as meteorological events, 
particularly weather events; inspections, quality 
checking, testing and certification of products, 
installations, facilities, companies and enterprises, 

technical or digital systems, monitoring systems, 
protection systems, security devices, security systems, 
documents, procedures or action processes, specialists 
and experts or the like; quality control auditing and 
quality assessment of products, installations, facilities, 
companies and businesses, technical or digital 
systems, surveillance systems, protection systems, 
security devices, security systems, documents, 
procedures or procedures, professionals and experts or 
the like; preparation of technical reports and analysis; 
conducting technical inspections, reviews and tests of 
products, installations, facilities, companies and 
businesses, technical or digital systems, surveillance 
systems, protection systems, security devices, security 
systems, documents, procedures or procedures, 
specialists and experts or the like; professional security 
consultancy relating to network security, computer 
security, security of IT systems and information 
systems and/or systems for information management 
as well as meteorological events, particularly weather 
events; preparation of technical manuals and quality 
standards; technical services and technical consultancy 
relating to data and information security, network 
security, computer security, security of IT systems; 
providing technical information about network security, 
computer security, security of IT systems and 
information systems and/or systems for information 
management as well as meteorological events, 
particularly weather events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429516 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201813915 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.18 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.27, DK, VA 2018 

01439 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRANDSEN LIGHTING A/S, Egeskovvej 29, DK-8700 
HORSENS, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1430840 
(151) Int.reg.dato: 2017.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201814284 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2017.06.27, EM, 016925091 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AQUA NAUTICA ApS, c/o Niels Frausing, Selsøvej 14, 
4050 SKIBBY, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, 

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Pumps [machines]; machines for use in the 
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processing of water; pumps [machines] and machines 
for use in the processing of water and equipment for 
time- and sensor controlling hereof; cleaning machines 
for ponds; aeration pumps for ponds; electrical pumps 
for ponds; water pumps for aerating ponds; water 
pumps for use in garden ponds; water pumps; water 
stone pumps; circulating pumps; artificial mist 
generating machines; fountain pumps; vacuum 
cleaners for ponds; filter pumps; mechanized fish 
feeders. 

  Klasse 9   Software and applications for mobile devices and 
computers; application software. 

  Klasse 11   Water purifying apparatus and equipment for time- 
and sensor controlling hereof; time- and sensor based 
control units for water conditioning; apparatus for 
controlling water supply; filters for ponds; heating 
apparatus for ponds; lighting for ponds; surface 
aerators for ponds; water treatment filters; time- and 
sensor based control units for heating, lighting and 
ventilation of ponds; fountains; ornamental fountains; 
surface skimmers; fountain fittings; water regulating 
apparatus; water conditioning apparatus; water 
conditioning apparatus and machines and equipment 
for time- and sensor controlling hereof; lighting 
apparatus; lighting fittings; LED luminaires; UV-C 
luminaires; spotlights; aquarium lights; halogen lamps; 
decorative fountains, sprinkler and irrigation systems, 
namely decorative aquatic environments; jets for 
ponds; grates, including grates for ponds. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1434606 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201815299 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word "FRANDSEN" in black 
inside a black square. 

(730) Innehaver: 
 FRANDSEN LIGHTING A/S, Egeskovvej 29, DK-8700 

HORSENS, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Lighting apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1441703 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201900015 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.24, EM, 017906258 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SLB Kloepper Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 
Leopoldstrasse 175, 80804 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Robot, current generators, pumps [machines], 

compressors, machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
agricultural implements other than hand-operated; 
automatic vending machines. 

  Klasse 9   Optical, measuring, signalling apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity; computer software for satellite 
navigation; all the aforementioned unrelated to 
television, set top boxes, broadcasting, entertainment 
or telecommunications. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water. 

  Klasse 18   Animal skins, hides; whips, harness and saddlery. 
  Klasse 37   Vehicle maintenance and repair; installation, 

maintenance and repair services of computer hardware 
and telecommunication apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1446278 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201901284 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.31 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.08, GB, 

UK00003316608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRISTEL PLC, Unit 4C, Lynx Business Park, Fordham 
Road, CB87NY SNAILWELL, NEWMARKET, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cleaning, polishing, waxing, scouring and abrasive 

preparations; detergents; cleaning preparations in the 
nature of liquids; bleaching preparations; substances 
for laundry use; fabric softener; car cleaning 
preparations; chemicals for household cleaning 
purposes; preparations for cleaning sinks, baths, 
showers, plugholes, toilets, washing machines, 
dishwashers, waste pipes, bins, drains and waste 
outlets; cleaning preparations for domestic appliances; 
preparations for unblocking plugholes, showers, waste 
pipes, drains and waste outlets; degreasing and 
descaling preparations for household purposes; glass 
cleaning preparations; stainless steel cleaning 
preparations; granite cleaning preparations; upholstery 
cleaning preparations. 

  Klasse 5   Polishing, waxing, scouring and abrasive 
preparations; detergents; bleaching preparations; fabric 
softener; preparations for unblocking plugholes, 
showers, waste pipes, drains and waste outlets; 
degreasing and descaling preparations for household 
purposes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1449886 
(151) Int.reg.dato: 2018.08.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.08.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201902098 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.14 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.13, US, 88037546 

2018.07.26, US, 88053510 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Synamedia Holdings Limited, One London Road, 
Staines-Upon-Thames, TW184EX LONDON, 
MIDDLESEX, Storbritannia 

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

SANDNES, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Fixed and mobile broadcasting and communications 
equipment used for the purposes of transmission, 
reception, compression, encoding, decoding, use and 
control of audio, video, data, television, radio and 
information signals over satellite, cable and terrestrial 
channels, namely, receivers, decoders, integrated 
receivers and decoders, transcoders, multiplexers, 
statistical multiplexers and demultiplexers, conditional 
access controllers and computer hardware and 
computer software, modulators and demodulators, 
transport stream combiners and transport stream 
processors, analogue-to-digital converters and digital-
to-analogue converters, frequency upconverters and 
frequency downconverters, serial-to-parallel converters 
and deserialisers, signal monitors and alarms, 
transceivers, audio and video distribution amplifiers and 
attenuators; computer hardware and computer software 
used for centralized controlling and providing service 
information for use in connection with managing a 
broadcasting system, namely, computer keyboards, 
visual display units and computer printers, controllable 
signal switches and/or routers, controllable data 
converters, audio balancers, remote control handsets, 
electrical transformers and electrical power supplies 
and micro-processors; computer hardware and 
computer software used for access to the global 
computer networks, private and global 
telecommunications networks, interactive television 
services, telecommunications interface units, global 
positioning; computer software for use in recording and 
organizing audio and video and data for television 
broadcasting, pre-recorded audio, video and data 
tapes, discs and optical discs containing television 
broadcast information and information relevant to, and 
for use in connection with, operating a television 
broadcasting system; electronic computer memories; 
electronic circuits for use in connection with receiving, 
transmitting, processing, encoding, decoding, 
encrypting and decrypting electronic radio frequency, 
microwave, and optical signals; electronic encryption, 
decryption, decoding and encoding apparatus; smart 
cards with programmable electronic memories; smart 
card readers, writers and/or smart card identifiers; 
electronic programme guides, teletext, videotext and 
closed captioning processors and controllers; computer 
hardware and computer software, all for use in 
connection with managing a broadcast system, 
controlling and/or managing financial transactions, 
electronic processing, billing of customers and 
advertisers, electronic financial transactions and trading 
and for pay-per-view and pay-per-play services, and for 
use in operating broadcast systems, 
telecommunications and network communications 

performance managers and analysers. 
  Klasse 37   Repair, maintenance and installation services for 

others of sound, image and data transfer and 
information telecommunications systems, broadcasting 
signaling systems, telecommunications networks, 
broadcast networks, satellite data links and digital 
broadcasting apparatus. 

  Klasse 38   Broadcasting services; broadcasting services via the 
Internet; Internet television broadcasting; operation of 
broadcasting facilities; interactive television 
broadcasting; data transmission and data broadcasting; 
broadcasting of motion picture films via the Internet; 
broadcasting and transmission of pay-per-view 
television programs; broadcasting of video and audio 
programming over the Internet; audio, video and 
multimedia broadcasting via the Internet and other 
communication networks; video-on-demand 
transmission services; advisory and consultancy 
services in respect of the foregoing; professional 
consultation in the fields of communication network and 
digital broadcasting; information and advisory services, 
namely, technical consultation in the fields of video 
broadcasting, audio broadcasting, television 
broadcasting, data broadcasting and information 
broadcasting. 

  Klasse 42   Laboratory testing, product research and 
development, design services for others, all in the fields 
of digital communications networks and digital 
broadcasting; information and advisory services, 
namely technological consultation in the fields of video 
broadcasting, audio broadcasting, television 
broadcasting, data broadcasting and information 
broadcasting, computers, computer hardware, and 
computer software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1451364 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201902503 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.14, US, 88001062 

2018.06.14, US, 88001068 
2018.06.14, US, 88001072 
2018.06.14, US, 88001076 
2018.06.14, US, 88001077 
2018.06.14, US, 88001079 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 salesforce.com, inc., Salesforce Tower, 415 Mission 
Street, 3rd Floor, CA94105 SAN FRANCISCO, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable mobile applications and computer 
software for enabling, facilitating, planning, 
personalizing, optimizing, and customizing 
collaboration and communication, for booking and 
managing appointments, for producing notifications and 
reports, and for use in predictive analytics, predictive 
complex event processing, customer relationship 
management (CRM), sales performance management, 
sales automation, marketing automation, customer 
service and support, customizable marketing and 
advertising, social media management and publication, 
mobile and computer software application development 
and customization, and business analytics in the fields 
of education, corporate social responsibility, 
philanthropy, charitable giving, employee giving, 
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volunteering, grant management, pledge processing, 
campaign management, advocacy, fundraising, 
marketing, promotion, sales, customer information, 
non-profit organizations, and customer relationship 
management; computer software, namely, 
downloadable software development tools for the 
creation of mobile internet applications, web 
applications, websites, and client interfaces; 
downloadable software for generating embeddable 
code for the purpose of creating, customizing, 
deploying, scheduling, tracking, analyzing, testing, 
measuring, and managing online content on users' 
websites, on social media websites, and other online 
forums; computer software for computer system and 
application development, deployment, and 
management; computer operating programs, recorded; 
interfaces for computers and mobile devices; computer 
software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating 
system or portal interface. 

  Klasse 35   Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service 
projects; charitable services, namely, organizing and 
conducting a volunteer outreach program that connects 
nonprofit organizations that have service needs with 
people who are willing to provide volunteer services; 
charitable services, namely, facilitating administrative 
coordination among charitable organizations, 
employees, individuals, donors, foundations, 
educational institutions, and non-profit organizations; 
charitable services, namely, administrative coordination 
of non-monetary contributions to charities, nonprofit 
organizations, and educational institutions; promoting 
charitable giving that reflects the core values of the 
donor by providing a method to identify the donor's core 
values and to select charities, foundations, educational 
institutions, and non-profit organizations that foster 
those values; promoting the charitable services of 
others, namely, providing individuals and employees 
with information for the purpose of making donations to 
charities, foundations, educational institutions, and non-
profit organizations; promotional services, namely, 
promoting the charities of others; business strategic 
planning services; business and marketing data 
analytics services for mobile sites; customer loyalty 
services for commercial purposes; business 
consultancy services for others in connection with 
customer engagement and customer interactions on 
the Internet and other media; business organization 
and management advisory and consultancy services; 
arranging and conducting of exhibitions and trade fairs 
for business and commercial purposes; organizing and 
conducting tradeshows in the fields of business, 
marketing, sales, customer service, data analytics, 
customer information, customer relationship 
management, employee efficiency, and software 
development. 

  Klasse 36   Charitable fundraising services; charitable services, 
namely, providing monetary grants to schools, nonprofit 
organizations, charitable organizations, educational 
institutions, and organizations that promote workforce 
development and access to information and resources 
through technology, social responsibility, and 
education; charitable fundraising services, namely, 
providing individuals, employees, donors, foundations, 
educational institutions, and non-profit organizations 
with the information and opportunity to make monetary 
donations to their favorite charity, foundation, 
educational institution, or non-profit organization. 

  Klasse 41   Business education services, namely, conducting 
classes, seminars, workshops, and training in the fields 
of business, marketing, advertising, sales, customer 
service, cloud computing, data analytics, customer 
information, customer relationship management, and 
employee efficiency; charitable business education 
services, namely, conducting classes, seminars, 
workshops, and training to employees, individuals, 
corporations, donors, foundations, charitable 
organizations, and non-profit organizations in the fields 

of education, corporate social responsibility, 
philanthropy, charitable giving, employee giving, 
volunteering, grant management, pledge processing, 
campaign management, advocacy, fundraising, 
marketing, sales, customer service, cloud computing, 
data analytics, customer information, customer 
relationship management, and employee efficiency; 
publication of printed matter other than for advertising 
purposes; publication of instructional and information 
materials in the nature of pamphlets, brochures, 
manuals, informational flyers, informational sheets, and 
newsletters in the fields of education, corporate social 
responsibility, philanthropy, charitable giving, employee 
giving, volunteering, grant management, pledge 
processing, campaign management, advocacy, 
fundraising, marketing, sales, customer service, cloud 
computing, data analytics, customer information, 
customer relationship management, and employee 
efficiency, other than for advertising purposes, all in 
electronic form and on the Internet; publication of online 
blogs, magazines, pamphlets, brochures, manuals, and 
newsletters, other than for advertising purposes; 
conducting entertainment, cultural events, and live 
cultural events, namely, presentation of live dance and 
musical performances, live show performances and 
concerts, organizing arts events, planning and 
conducting parties and award shows for people and 
organizations, arranging of contests, organizing and 
hosting social entertainment events, organizing cultural 
and arts festivals and fairs not for commercial 
purposes, and organizing sporting events, namely, golf 
tournaments; educational services, namely, organizing 
and conducting training events in the nature of 
expositions, retreats, classes, lectures, seminars, 
conferences, tutorial sessions, and symposia in the 
fields of education, corporate social responsibility, 
philanthropy, charitable giving, employee giving, 
volunteering, grant management, pledge processing, 
campaign management, advocacy, fundraising, 
marketing, brand development, sales, customer 
service, cloud computing, data analytics, customer 
information, customer relationship management, 
employee efficiency, and software development for 
schools, nonprofit organizations, charitable 
organizations, educational institutions, and 
organizations that promote workforce development and 
access to information and resources through 
technology, social responsibility, and education; 
professional coaching services in the fields of 
automated business processes and business 
development tools, business, marketing, advertising, 
brand development, sales, customer service, cloud 
computing, data analytics, customer information, 
customer relationship management, and employee 
efficiency; education in the fields of business, 
marketing, advertising, brand development, sales, 
customer service, cloud computing, data analytics, 
customer information, customer relationship 
management, and employee efficiency rendered 
through correspondence courses; providing information 
about education; providing practical training in the fields 
of business, marketing, advertising, brand 
development, sales, customer service, cloud 
computing, data analytics, customer information, 
customer relationship management, and employee 
efficiency. 

  Klasse 42   Charitable services, namely, providing temporary use 
of online non-downloadable software to nonprofit 
organizations, educational institutions, and charitable 
organizations; charitable services, namely, providing 
via a website non-downloadable software that enables 
nonprofit organizations, educational institutions, and 
charitable organizations to obtain resources and 
training and to engage with one another; computer 
services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others 
and consulting services related thereto; providing 
temporary use of online non-downloadable software, 
software as a service (SAAS), and platform as a 
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service (PAAS) for enabling, facilitating, planning, 
personalizing, optimizing, and customizing 
collaboration and communication, for booking and 
managing appointments, for producing notifications and 
reports, and for use in predictive analytics, predictive 
complex event processing, customer relationship 
management (CRM), sales performance management, 
sales automation, marketing automation, customer 
service and support, customizable marketing and 
advertising, social media management and publication, 
mobile and computer software application development 
and customization, and business analytics in the fields 
of education, corporate social responsibility, 
philanthropy, charitable giving, employee giving, 
volunteering, grant management, pledge processing, 
campaign management, advocacy, fundraising, 
marketing, promotion, sales, customer information, 
non-profit organizations, and customer relationship 
management; providing temporary use of on-line non-
downloadable software development tools. 

  Klasse 45   Online social networking services in the fields of 
education, corporate social responsibility, philanthropy, 
charitable giving, employee giving, volunteering, grant 
management, pledge processing, campaign 
management, advocacy, fundraising, marketing, sales, 
customer service, cloud computing, data analytics, 
customer information, customer relationship 
management, and employee efficiency; online social 
networking services for others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1452160 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 201902792 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SaS-Tec GmbH, Volmarstr. 5, 71706 
MARKGRÖNINGEN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård AS, Postboks 

334, 1326 LYSAKER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Insulating materials of plastics; elastic materials of 
plastic; shock- and impact-absorbing materials; the 
aforesaid goods being in particular for the manufacture 
of protective padding and protective equipment. 

  Klasse 25   Shock-absorbing clothing inserts and protective 
clothing for extreme athletes; clothing. 

  Klasse 28   Protective padding (parts of sports suits), knee 
guards, elbow guards, in particular shock-absorbing 
protective elements (protectors) for motorcyclists; 
protective paddings; protective equipment for protecting 
from injury [sports articles]; shock-absorbing protective 
elements [sports articles]; wrist protector; spine 
protectors; receptacles and holders specially adapted 
for protective padding and protective equipment [sports 
articles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1475429 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201908949 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.27, US, 88207787 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of an uppercase "G" and lowercase 
"c" in stylized form. 

(730) Innehaver: 
 Guess? IP Holder L.P., 1444 S. Alameda Street, 

CA90021 LOS ANGELES, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Bracelets; earrings; horological and chronometric 

instruments and parts thereof; cuff links and tie clips; 
necklaces; rings; watchbands; wrist watches; watches; 
key rings of precious metal; jewelry. 

  Klasse 35   Retail store services featuring personal accessories 
and online retail store services featuring personal 
accessories, in the form of bracelets; earrings; 
horological and chronometric instruments and parts 
thereof; cuff links and tie clips; necklaces; rings; 
watchbands; wrist watches; watches; key rings of 
precious metal; jewelry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480062 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910175 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.01 
(300) Søknadsprioritet: 2018.09.20, EM, 017959732 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, Haupstr. 
1-3, 91233 NEUNKIRCHEN, Tyskland 

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

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

  Klasse 7   Pumps for liquids and gas; vacuum pumps 
[machines]; pumps for circulating water and for 
generating water flows in swimming pools and baths; 
counter current swimming installations; water-suction 
cleaning equipment and vacuum cleaners for swimming 
pool floors; electronic controls for pumps; apparatus for 
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increasing pressure; centrifugal pumps; piston pumps; 
immersed pumps; submersible pumps; gear pumps; 
high pressure pumps; filters for machines; all of the 
aforesaid goods included in this class and parts for all 
of the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Solar collectors (heating); filters for industrial and 
household use; pressure water tanks; pieces of 
aforementioned articles; heat pumps. 

  Klasse 37   Repair relating to pumps for liquids and gases. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482367 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.09.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201916282 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 She is lucid Sp. z o.o., 58 Lowicka street app 9., 
WARSAWA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Antiseptic washing preparations; sanitary articles for 

use in menstrual hygiene; tissues impregnated with 
antibacterial preparations; personal sexual lubricants; 
medicated cleansers for intimate personal hygiene 
purposes; medicated toiletry preparations; anti-bacterial 
soap; sanitary pants; nappies for babies and 
incontinents; sanitary towels; antiseptic and 
antibacterial preparations; sanitary preparations for 
medical purposes and for personal hygiene, other than 
toiletries; feminine hygiene products; disinfectants for 
hygiene purposes; tampons; pantyliners; absorbent 
sanitary articles; nursing pads for breastfeeding 
women. 

  Klasse 10   Contraceptive devices; feeding aids and pacifiers; 
feeding bottles for babies and children; menstrual cups; 
cups with mouthpieces for feeding babies or children; 
breast pumps; feeding bottle receptacles; contraceptive 
devices; medical instruments for application in human 
bodies; medical apparatus and instruments. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485825 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201911681 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.21, FR, 4553359 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PASQUIER, 49630 LES CERQUEUX, Frankrike 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Desserts (pastries); toasted bread; toast; biscuits, 

cookies; rusks; buns, stuffed buns, chocolate-filled 
buns, fruit-filled buns, buns stuffed with cream; donuts, 
donuts, whether plain or filled, chocolate donuts, 

donuts containing fruit; Viennese pastries; pains au 
chocolat; raisin breads; croissants; pains au lait; 
gingerbread; turnovers (pastries); pastries; mignardises 
(sweet or savory pastry); tarts; cakes; pancakes; 
waffles; macaroons; croutons, flavored croutons; petits 
fours (sweet or savory pastry); reductions (sweet or 
savory pastry); muffins (pastry); bagels (pastry); donuts 
(sweet dumplings); scones; pancakes (crepes); crowns 
(pastry), King's crowns (pastry); biscuits (pastry), 
French Kings cake; Chinese pastries; pies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487958 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201912362 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.19 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.26, EM, 017973122 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Oriflame Cosmetics AG, c/o Oriflame Global 
Management AG, Bleicheplatz 3, 8200 
SCHAFFHAUSEN, Sveits 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Non-medicated conditioning and care preparations for 
application to the hair, scalp, skin and nails; shampoos; 
hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; make-up; make-up preparations; lipsticks; 
nail varnishes; nail varnish removers; eyeliner; 
mascara; non-medicated toilet preparations; hair 
lotions; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower; bath and shower oils, gels, 
creams and foams; face and body masks; face and 
body scrubs; facial washes; skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish 
creams and blemish gels; deodorants; antiperspirants; 
preparations for use before shaving and after shaving; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-
shave preparations; pre-shave preparations; talcum 
powders; toiletries; dentifrices; toothpastes; foot care 
preparations (non-medicated). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1494540 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201914143 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.24 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.27, US, 88319125 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of the word GENUINE in the form of 
an arch above the wording DR. COMFORT. Under the 
wording DR.COMFORT there is a design of a cloud in 
between the word EST. on the left and the letters USA 
on the right. 

(730) Innehaver: 
 DJO, LLC, 1430 Decision Street, CA92081-8553 

VISTA, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Orthopedic devices, namely, insoles, orthopedic 
footwear, orthopedic soles, footwear inserts and 
supports, heat moldable inserts; medical apparatus and 
instruments; cushions for footwear for medical 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1495806 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201914556 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.10.31 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.17, LI, 2019-047 
(540) Gjengivelse av merket: 

APPLE TV + 
(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   Transmission of streamed music, audio, video, and 
multimedia content by means of telecommunications 
networks; subscription transmission services by means 
of telecommunications networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1501527 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201916174 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.26, PT, 623002 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A., ESTRADA 
NACIONAL 241, ZONA INDUSTRIAL, 6030-245 VILA 
VELHA DE RÓDÃO, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Stationery and school supplies; printed material; 

paper and cardboard; paper towels; flags [on paper]; 
paper flags; absorbent bases of paper; coasters of 
paper for cocktail glasses; paper coasters for beer 
mugs; paper coasters for cups; bottle coasters of 
paper; paper desk decorations; paper pads for 
removing make-up; paper banners; rows of flags of 
paper; coffee filters of paper; paper napkins; cellulose 
napkins for household purposes; paper napkins for 
household purposes; individual paper for table-top; 
paper tissues; paper wipes for removing makeup; 
placemats (towels) of paper; table placemats (towels) 
of paper; paper cloths; absorbent paper; toilet paper; 
rough texture toilet of paper; paper films for covering 
toilet tops; rolls of toilet paper; paper kitchen rolls; 
garbage bags of paper; waste paper bags [for domestic 
use]; tablecloths and napkins of paper; paper towels; 
paper towels for drying; paper wipes; face wipes of 
paper; paper boxes; conical paper bags; articles of 
paper for packaging; articles of paper for use in 
packaging; paper shopping bags; cushioned paper 
bags; industrial packaging containers of paper; paper 
containers used for packaging; sandwich bags of 
paper; paper bags for snacks; paper bags for 
packaging; paper bags and sacks; paper bags for gifts; 
paper bags for the supply of wine; paper bags for 
parties; paper food bags; paper bags for baking; 
garbage bags of paper or of plastics; bags (wrappers, 
pouches) for packaging of paper or of plastics; paper 
strips. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1501537 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201916176 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.23, IE, 2019/00586 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited, College 
Business & Technology Park, Cruiserath Road, 
Blanchardstown, D15TX2V DUBLIN 15, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 

preparations for the treatment of neurological diseases 
and disorders, nephrotic diseases, endocrine disorders, 
rheumatic disorders, collagen diseases, dermatologic 
diseases and disorders, allergic states, ophthalmic 
diseases, respiratory diseases, hematologic disorders, 
neoplastic diseases, edematous state, gastrointestinal 
diseases, hepatic diseases and disorders, biliary 
diseases and disorders, renal disorders, cardiovascular 
and lipid-related diseases and disorders, inflammatory 
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and autoimmune diseases and disorders; intravenous 
analgesics and antipyretics; medical gases for 
inhalation; bioengineered tissues for surgical 
implantation. 

  Klasse 10   Medical devices; medical apparatus; medical 
apparatus and instruments for use in connection with 
the administration of gases to patients for medical and 
therapeutic purposes and accessories and parts 
thereof, namely, medical and therapeutic gas delivery 
systems comprised primarily of gas cylinders, valves, 
regulators, flow meters, delivery hoses and apparatus 
and instruments for setting, measuring and regulating 
the mixture of medical and therapeutic gases delivered 
to patients; therapeutic medical device and accessories 
and parts thereof for extracting blood from the body, 
separating blood, treating it extracorporally, and 
returning it to the body used for extracorporeal 
photopheresis, extracorporeal photo immune therapy, 
extracorporeal photo chemotherapy, and cellular 
therapies; device with prefilled syringe containing 
injectable pharmaceuticals for manual injection. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1501544 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201916178 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.05 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.18, DE, 30 2018 030 

221 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
ESSEN, Tyskland 
ThyssenKrupp Plastics GmbH, ThyssenKrupp Allee 1, 
45143 ESSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific, nautical, surveying, photographic, 

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus 
and instruments; signals, luminous or mechanical; 
signalling panels, luminous or mechanical; signs, 
luminous; light emitting diode displays; illuminating 
diodes [LED]; light-emitting diodes [LED]; OLED 
(Organic light emitting diode) display panels. 

  Klasse 11   Lighting apparatus and installations; LED luminaires; 
LED lamps; LED light strips; LED light bulbs; flameless 
light-emitting diode [LED] candles; LED lighting 
assemblies for illuminated signs; light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus; LED safety lamps; LED mood 
lights; luminaires; lighting fixtures; lighting apparatus; 
lighting tracks [lighting apparatus]; lighting installations; 
flat panel lighting apparatus; lighting units; lighting 
fittings; luminaires [lighting]; electric lamps; organic light 
emitting diodes (OLED) lighting devices. 

  Klasse 35   Advertising, business management, marketing and 
sales promotion, included in this class, including online 
advertising, arranging commercial transactions, for 
others, via online shops, providing business information 
and providing online commercial directory information 
services, provision of commercial information from 
online databases, procurement of contracts for the sale 
and purchase of goods and services; wholesale and 
retail services in relation to scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling, checking, life-saving 
and teaching apparatus and instruments, signals, 
luminous or mechanical, signalling panels, luminous or 
mechanical, signs, luminous, light emitting diode 
displays, illuminating diodes [LED], light-emitting diodes 

[LED], OLED (Organic light emitting diode) display 
panels; wholesale and retail services in relation to 
lighting apparatus and installations, LED luminaires, 
LED lamps, LED light strips, LED light bulbs, flameless 
light-emitting diode [LED] candles, LED lighting 
assemblies for illuminated signs, light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus, LED safety lamps, LED mood 
lights, luminaires, lighting fixtures, lighting apparatus, 
lighting tracks [lighting apparatus], lighting installations, 
flat panel lighting apparatus, lighting units, lighting 
fittings, luminaires [lighting], electric lamps, organic light 
emitting diodes (OLED) lighting devices; wholesale and 
retail services in relation to semi-worked plastic 
substances, plastic substances, semi-processed, foils 
of plastics [semi-finished products], insulating materials 
produced from plastics, mechanically and thermally 
resistant extruded plastics [semi-finished products], 
extruded plastics in the form of rods, blocks, pellets, 
bars, panels and tubes for production purposes, 
injection moulding plastics, synthetic resins in rod form 
for use in manufacture, plastics in the form of panels, 
foils, blocks, rods and tubes, goods and semi-finished 
products from plastic, namely plastic mouldings, 
laminated boards for house construction; wholesale 
and retail services in relation to building materials [not 
of metal], tubes, not of metal, for building, claddings of 
buildings, building facades, building objects and 
building facades objects, buildings, transportable, not of 
metal, monuments, not of metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502332 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201916407 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.05, EM, 018077835 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Studio Niftly AB, Ansgariusvägen 15, 18450 
ÅKERSBERGA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Application software; mobile apps; audiovisual 

apparatus; software; interactive software; screens. 
  Klasse 16   Printed matter; posters; almanacs; books; decoration 

and art materials and media; paper and cardboard; 
works of art and figurines of paper and cardboard, and 
architects' models; stationery and educational supplies; 
bags and articles for packaging, wrapping and storage 
of paper, cardboard or plastics; printed educational 
materials. 

  Klasse 21   Tableware, cookware and containers; household 
utensils for cleaning, brushes and brush-making 
materials; statues, figurines, plaques and works of art, 
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made of materials such as porcelain, terra-cotta or 
glass, included in the class; planters of earthenware; 
holders for flowers and plants [flower arranging]; vases; 
oven mitts; potholders. 

  Klasse 24   Textile goods, and substitutes for textile goods; 
fabrics; linens; labels of textile; wall hangings; 
coverings for furniture; cloth; towels [textile] for kitchen 
use; tapestries of textile; textiles; hand towels; curtains; 
throws; tick [linen]. 

  Klasse 27   Floor coverings and artificial ground coverings; wall 
and ceiling coverings; mats; wallpaper. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502419 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201916414 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.25, JM, 77523 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 
CUPERTINO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer peripherals, namely, cards used to 

accelerate video performance in computers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502550 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201916428 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.03, CH, 736968 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 FRIBOURG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Contact lenses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502553 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201916429 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.02, CH, 736969 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Alcon Inc., Rue Louis-d'Affry 6, 1701 FRIBOURG, 
Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Contact lenses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502556 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201916430 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.10, AU, 2008687 
(540) Gjengivelse av merket: 

WOLF BLASS MAKER'S 
PROJECT 

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

 Bilyara Vineyards Pty Ltd, Level 8, 161 Collins Street, 
Vic3000 MELBOURNE, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wine; alcoholic beverages (except beer). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.03 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502574 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201916432 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Secret Escapes Limited, 120 Holborn, EC1N2TD 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Arranging of transportation for tours; reservation and 

booking of travel tickets; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid services, 
also related to issues on travel destinations; the 
aforesaid services, also through travel agencies, tour 
operators and tourist agencies; the aforesaid services 
also electronically. 

  Klasse 43   Hotel reservation; booking of holiday 
accommodations, including in holiday resorts; 
information on hotels, holiday accommodations and 
holiday resorts (accommodations), whether or not on 
the basis of the valuation of customers; information, 
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advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; the aforesaid services also 
electronically. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502599 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201916433 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.29, US, 88407863 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Osprey Packs, Inc., 800 North Park Street, CO81321 
CORTEZ, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Mesh covered foam back panel sold as a feature of 

backpacks and technical backpacks for backpacking 
and load carrying; mesh covered foam back panel sold 
as a feature of backpacks and technical backpacks for 
backpacking and load carrying compatible with 
personal hydration systems, sold empty. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502618 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201916435 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MICHAUD SA, Z.I. Le Blanchon, 01160 PONT D'AIN, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Clamping collars; pig tail bolt; screws of metal; fittings 

of metal for building; standardized metallic rails; 
buckles; fastenings; sleeves of metal; metallic columns 
for cable distribution; metal pickets; couplings of metal; 
metallic caps for screws; grills of metal; pulleys (metal 
hardware); binding screws of metal for cables; metallic 
protection plates; identification bracelets of metal; 
junctions of metal for mechanical distribution 
(distribution connection); terminals and in particular 
terminals for electric cables; metal suspension slings 
(hanger); metal grids (star system); junctions of metal; 
strips. 

  Klasse 7   Clamp pliers, clamp pliers for harrows; pliers 
(machines); anchor consoles, metal mechanical reels, 
punching heads; sealers (machine-tools); cable 
winches for pulling and unwinding line; tool tips (parts 
of machines); hydraulic presses for metalworking. 

  Klasse 8   Self-supporting infrastructure suspension clamps, 
cutting pliers, anchor cutters; screwdrivers, wrenches 
[tools]; shears. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for media, for coupling and 
electric connection (other than for medical purposes); 
apparatus and instruments for transmitting electrical 
and optical signals (other than for medical purposes); 
electric apparatus and instruments intended to remotely 
measure electric and electronic meters; electric 
connectors; electronic connectors; connections 

[electricity], module connections for electrical control 
namely connection boxes and terminals [electricity], 
electrical underground connection boxes [connection 
kits consisting of a terminal, protective envelope and/or 
sealing of a resin]; fuses; electron tubes; electricity 
conductor bars; electricity control boxes; mini switches; 
breakers (circuit breakers); terminal strips; power 
supply boxes; electric columns; switchboards; 
distribution boards; electric control panels; electronic 
bulletin boards (boards of communication, distribution 
boards); metal control panels [electric]; electric 
counters; electric counting panels; electric and 
electronic network monitoring instruments; electric 
coupling sleeves (jamming); sheaths for electric cables; 
sheaths for electric wires; sheaths for electric cables 
(retractable mechanisms); casings for cables [sheaths] 
[metal and plastic casing]; digital measuring apparatus; 
apparatus for measuring electricity; signaling alarms; 
apparatus for signaling, detection and location 
(systems); glands with electric cables protector; pulling 
socks for electric cables; tags for identifying electric 
cables (plate detection); electric cables; electric cable 
connectors; connection terminals (shells); power 
regulators; distribution amplifiers (satellite distribution); 
switches; electric plug-in cartridges (fuses); lightning 
conductors; grids for batteries; downloadable software 
applications; disconnectors (electric devices); circuit 
breakers; insulating poles and climbs [electric 
protection devices]; electric equipment for distributing 
and switching the current; hand-operated hand tools 
intended to remotely measure electric and electronic 
meter. 

  Klasse 17   Retractable heat sleeves for electric cable 
management; insulating gels; liquid or solid epoxy 
resins, polyurethane and/or hydrocarbon for insulating 
connection kits, underground electric connection boxes 
for their sealing; insulating gloves; insulating mats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502621 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201916436 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.19, EM, 018037252 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Isabell Werth, Winterswicker Feld 4, 47495 
RHEINBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Spurs; metal hardware. 
  Klasse 18   Fly protectors for ears; horse blankets; fastenings for 

saddles; fitting parts for saddles; jockey sticks; bell 
boots for horses; bridles; harness and curb bits; equine 
leg wraps; bags and other carrying cases; stirrup 
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leathers; head-stalls; saddles; saddle pads; snaffles 
and curb bits, being harness parts; stirrups. 

  Klasse 25   Boots; neck scarves [mufflers]; socks and stockings; 
waist belts; casualwear; headgear; clothing for horse-
riding [other than riding hats]; shoes; gloves [clothing]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502629 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201916437 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.21, IL, 318877 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SOLOCATE LTD., 48 Mivtzah Kadesh, 5124701 BENE 
BERAQ, Israel 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware and software-based acoustic 

intelligence and security systems for detecting, 
classifying and geolocation of selected sounds, alerting 
and dispatching suitable forces to the appropriate sites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502639 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201916438 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.24, CN, 38411179 

2019.05.24, CN, 38412163 
2019.05.24, CN, 38417468 
2019.05.24, CN, 38419044 
2019.05.24, CN, 38433874 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., 
Ltd., No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an Town, 
DONGGUAN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Meat choppers [machines]; mixers [machines]; 

agitators; ironing machines; wrapping machines; 
kitchen machines, electric; beaters, electric; fruit 
presses, electric, for household purposes; dishwashers; 
electric soymilk makers; washing machines [laundry]; 
industrial robots; hand-held tools, other than hand-
operated; aeroplane engines; electric cordless 
sweepers; dust removing installations for cleaning 
purposes; 3D printers. 

  Klasse 11   Electric lamps; cooking utensils, electric; autoclaves, 
electric, for cooking; hot plates; microwave ovens 
[cooking apparatus]; bread baking machines; kettles, 
electric; multicookers; refrigerators; cooling appliances 
and installations; air filtering installations; air 
conditioning installations; hair driers; laundry dryers, 
electric; heating apparatus, electric; mixer taps for 
water pipes; toilets [water-closets]; heaters for baths; 
water purifying apparatus and machines; radiators, 
electric; lighters. 

  Klasse 14   Jewellery boxes; bracelets [jewellery]; rings 
[jewellery]; necklaces [jewellery]; wristwatches; 

chronometers; watch bands; clocks and watches, 
electric; key chains [split rings with trinket or decorative 
fob]; sports watches. 

  Klasse 36   Insurance brokerage; financial management; financial 
consultancy; hire-purchase financing; financial 
information; financial analysis; online banking; 
processing of credit card payments; providing rebates 
at participating establishments of others through use of 
a membership card; processing of debit card payments; 
exchanging money; electronic funds transfer; capital 
investment; real estate management; providing 
financial information via a web site; on-line real-time 
currency trading; financing services; loans [financing]; 
banking; surety services; charitable fund raising; 
fiduciary. 

  Klasse 45   Monitoring of burglar and security alarms; tracking of 
stolen property; chaperoning; rental of watches; rental 
of jewelry; dating services; online social networking 
services; leasing of internet domain names; licensing 
[legal services] in the framework of software publishing; 
legal administration of licences. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502649 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.06 

(210) Nasj. ref.nr: 201916439 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Shipmondo ApS, Strandvejen 6 B, Seden, 5240 

ODENSE NØ, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Logistics software; supply chain management 
software; process controlling software; E-commerce 
and e-payment software. 

  Klasse 35   Computerised stock management; computerised 
stock ordering; preparation of mailing lists; electronic 
order processing; supply chain management services; 
preparation of invoices; administrative services relating 
to customs clearance; computerized on-line ordering 
services; data processing services in the field of 
transportation; providing transportation documentation 
for others [administrative services]; business 
consultancy in the field of transport and delivery; 
business administration in the field of transport and 
delivery. 

  Klasse 39   Cargo handling and freight services; providing advice 
relating to freight forwarding services; freight and cargo 
services; freight and cargo transportation and removal 
services. 

  Klasse 42   Design of information systems; designing computer 
software for controlling self-service terminals; design 
and development of computer software for logistics; 
design and development of computer software for 
evaluation and calculation of data; design and 
development of software for inventory management; 
design, maintenance, development and updating of 
computer software; installation and customisation of 
computer applications software; computer systems 
integration services; customized design of computer 
software; programming of software for e-commerce 
platforms. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502665 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201916440 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.03, AU, 2003039 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD, 29 
Grange Rd, VIC3192 CHELTENHAM, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer games cartridges; program discs for video 

games; programmed video games, namely, software; 
programmed video games contained on cartridges, 
namely, software; downloadable software applications, 
namely, apps; recorded software and programmes for 
use with electronic games of all kinds; computer games 
entertainment software; computer games programs; 
computer games programs downloaded via the 
internet, namely, software; computer games programs 
recorded on tapes, namely, software; computer 
program discs; computer programs for computer 
games; computer programs for playing games; 
computer programs for video games. 

  Klasse 14   Beads for making jewellery; jewellery articles; 
jewellery cases, namely, caskets or boxes; jewellery 
coated with precious metal alloys; jewellery coated with 
precious metals; jewellery made of plastics; jewellery 
made of precious metals; jewellery made of precious 
stones; jewellery made of semi-precious materials; 
necklaces, namely, jewellery; rings, namely, jewellery; 
bracelets, namely, jewellery; wrist watch bands, charity 
bracelets, jewellery; watches; horological instruments; 
chronometric instruments; clocks; precious stones; 
semi-precious stones; key rings incorporating trinkets 
or fobs; chains, namely, jewellery; charms for jewellery; 
costume jewellery; craft kits for jewellery construction; 
decorative articles, namely, trinkets or jewellery, for 
personal use; imitation jewellery ornaments; jewellery. 

  Klasse 16   Adhesive backed films, namely, stationery for use as 
decorative trim; stickers, namely, decalcomanias; craft 
cardboard; craft kits for painting and making posters; 
craft kits for papier mâché model construction; craft 
paper; paper articles for use in relation to craft; paper 
crafts materials; art paper; adhesive backed films for 
use as decalcomanias; adhesive backed films for 
stationery purposes; adhesive decalcomanias; booklets 
relating to games; printed matter for use with board 
games; rule books for playing games; trading cards, 
other than for games; trading cards, namely, printed 
matter; children's paint-boxes; children's painting sets; 
artists' materials; erasers, namely, stationery; drawing 
materials; modelling materials; moulds for modelling 
clays, namely, artists' materials; writing materials; 
printing blocks; modelling clay; art materials, namely, 
paint boxes for use in schools; gums, namely, 
adhesives for stationery or household purposes; pastes 
for stationery or household purposes; patterned 
stationery; stationery; stickers, namely, stationery; 
adhesive stickers. 

  Klasse 26   Sewing thimbles; hair barrettes; badges for wear, not 
of precious metal; bobby pins; elastic ribbons; wigs; 
pins, other than jewellery; hair pins; hair bands; 
needles; needle cushions; embroidery; buttons; belt 
clasps; shoe laces. 

  Klasse 28   Action figures, namely, toys or playthings; electronic 
toys, namely, playthings; figurines being toys; inflatable 
toys, namely, playthings; plush toys; tactile educational 
toys, namely, playthings; toy figures; toy models; toy 

vehicles; toys, namely, playthings; trading cards, 
namely, card games; action toys; cards, namely, 
games; playing cards; board games; electronic games, 
other than software; electronic games incorporating 
their own visual display facilities; games; games 
apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor; games apparatus adapted for use 
with dot matrix liquid crystal displays; hand held 
electronic games; tactile educational games, namely, 
playthings; children's toys; accessories for dolls; dolls; 
dolls' clothing; educational playthings; playthings; 
jewellery for dolls [playthings]; toy jewellery; 
construction toys; craft toys sold complete; craft toys 
sold in kit form; educational toys; electronic activity 
toys; electronic activity toys incorporating a talking 
mechanism. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502680 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201916441 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.28, SG, 

40201911604X 
(540) Gjengivelse av merket: 

Boneve 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of stylized wording "Boneve". 
(730) Innehaver: 

 YAPPY PETS PTE LTD, 3 Loyang Way 1, #04-01, 
508705 SINGAPORE, Singapore 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Animal food; edible chews for domestic animals; 

foodstuffs and beverages for animals; animal biscuits; 
digestible chewing bones for dogs; and edible dog 
treats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502686 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201916443 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Ne-i-bar-hood. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 Ne-i-bar-hood. 

(730) Innehaver: 
 NEIGHBORHOOD CO., LTD., 2-8-14, Sendagaya, 

Shibuya-ku, 151-0051 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Buckles of metal. 
  Klasse 14   Personal ornaments in the nature of jewellery (other 

than cuff links); cuff links; semi-wrought precious 
stones and their imitations. 

  Klasse 18   Bags; pouches; vanity cases; purses and wallets of 
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precious metal. 
  Klasse 21   Cosmetic and toilet utensils (other than electric tooth 

brushes); powder compacts of precious metal. 
  Klasse 25   Garters; sock suspenders; suspenders [braces]; 

waistbands; belts for clothing. 
  Klasse 26   Armband for holding sleeves; insignias for wear (not 

of precious metal); badges for wear (not of precious 
metal); buckles for clothing [clothing buckles]; brooches 
for clothing; special sash clips for obi [Obi-dome]; 
bonnet pins, other than jewellery and not of precious 
metals; ornamental adhesive patches for jackets; 
brassards; hair ornaments; buttons; artificial flowers 
(other than artificial garlands and wreaths); false 
beards; false moustaches; hair curlers (non-electric). 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502819 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201916456 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.30, AT, AM 

10805/2019 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Zumtobel Group AG, Höchster Strasse 8, 6850 
DORNBIRN, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic equipment for the operation of 

light emitting diodes and discharge lamps; light control 
installations; brightness regulation and control devices; 
regulating and control devices and equipment for 
lighting installations and lights, for building installations, 
for monitoring installations and for safety installations; 
software for lighting apparatus and installations; 
dimmers, light sensors; light emitting diodes; lenses for 
focusing light; computer software, in particular 
programs for designing and planning of installations for 
lighting and programs for controlling lighting 
installations and shading devices. 

  Klasse 11   Lighting installations, devices and equipment and 
lights; LED-lights; recessed lights, surface-mounted 
lights; wall recessed lights; wall-mounted luminaires, 
standard lamps; table luminaires, workingplace 
luminaires; safety luminaires, indicator luminaires; 
emergency luminaires; rescue luminaires; ceiling 
luminaires; suspended luminaires; spot lights; 
downlights; high-bay reflector luminaires; moisture-
proof luminaires; facade lighting; facade lighting for 
indoor and outdoor surfaces, floodlight luminaires; 
floodlight installations; exterior lights; streetlamps; 
lanterns, light modules and lights with light emitting 
diodes or discharge lamps as the means of lighting; 
light sources (not included in other classes) containing 
light emitting diodes; suspension pendants for lights; 
lamp casings and grilles for directing light; reflectors 
and covers for lights; lamp sockets; electric lamps. 

  Klasse 35   Advertising; personnel recruitment; organization of 
exhibitions and fairs for commercial and advertising 
purposes; distribution of flyers, prospectuses, printed 
matters and samples for advertising purposes. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502831 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201916457 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SELLMARK CORPORATION, 2201 Heritage Parkway, 
TX76063 MANSFIELD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 13   Shooting accessories, namely, gun rests. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502844 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201916460 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.16, CZ, 555980 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STYLE PLUS s.r.o., Moravská 1259, Litomysl, 57001 
LITOMYSL-MESTO, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Magazines [periodicals]; brochures; photographs 

[printed]; posters; postcards; date indicators; manuals 
[handbooks]; order forms; adhesive labels; stickers 
[decalcomanias]; writing implements [writing 
instruments]; plastic wraps for packing included in this 
class; paper pennants; packing cardboard; promotional 
publications; paper and cardboard. 

  Klasse 35   Publishing of publicity and advertising texts; 
assistance with business planning; business 
management; sales promotion; online retail store 
services relating to sanitary equipment and sanitary 
products; advertising, marketing and promotional 
services; trade promotional services; preparation of 
trade publicity texts; promotion, advertising and 
marketing of on-line websites; advertising services for 
the promotion of e-commerce; issuing of publicity 
leaflets; advertising via electronic media and 
particularly via the Internet; commercial information 
services via the Internet. 

  Klasse 38   Providing Internet chatrooms. 
  Klasse 39   Transport of goods; storage of goods; packaging of 

goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1502867 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201916462 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Qingdao Yalute Foods Co., Ltd, Machang Village, 
Zhushan Street Office, JIAONAN CITY, QINGDAO, 
SHANDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Plants; poultry, live; fruit, fresh; vegetables, fresh; 

seeds for planting; pet food; fodder; litter peat. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502877 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201916465 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.24, IT, 

302019000053298 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CERERIA TERENZI EVELINO SRL, Via dei Faggi, 
101, 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Abrasives; eau de cologne; lavender water; toilet 

water; scented water; nail art stickers; adhesives for 
cosmetic purposes; adhesives for affixing false hair; 
adhesives for affixing false eyelashes; scouring 
solutions; ammonia [volatile alkali] [detergent]; amber 
[perfume]; starch glaze for laundry purposes; fabric 
softeners for laundry use; canned pressurized air for 
cleaning and dusting purposes; food flavorings 
[essential oils]; aromatics [essential oils]; flavorings for 
beverages [essential oils]; cake flavorings [essential 
oils]; astringents for cosmetic purposes; lipstick cases; 
balms, other than for medical purposes; hair 
conditioners; basma [cosmetic dye]; bases for flower 
perfumes; joss sticks; cotton sticks for cosmetic 
purposes; whiting; laundry blueing; javelle water; 
massage candles for cosmetic purposes; carbides of 
metal [abrasives]; silicon carbide [abrasive]; polishing 
paper; emery paper; sandpaper; abrasive paper; 
volcanic ash for cleaning; non-slipping wax for floors; 
shoemakers' wax; depilatory wax; mustache wax; 
polishing wax; floor wax; wax for parquet floors; tailors' 
wax; shoe wax; polish for furniture and flooring; gel eye 
patches for cosmetic purposes; false eyelashes; make-
up powder; mouthwashes, not for medical purposes; 

hair dyes; colorants for toilet purposes; corundum 
[abrasive]; quillaia bark for washing; cosmetics; 
cosmetics for animals; cosmetics for children; cosmetic 
preparations for eyelashes; eyebrow cosmetics; 
cosmetic creams; shoe cream; creams for leather; 
polishing creams, skin whitening creams; washing 
soda, for cleaning; bleaching preparations [decolorants] 
for cosmetic purposes; dentifrices; deodorants for pets; 
deodorants for human beings or for animals; 
detergents, other than for use in manufacturing 
operations and for medical purposes; vaginal washes 
for personal sanitary or deodorant purposes; cleansers 
for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
diamantine [abrasive]; air fragrance reed diffusers; 
heliotropine; badian essence; mint essence [essential 
oil]; oil of turpentine for degreasing; bergamot oil; 
ethereal essences; drying agents for dishwashing 
machines; herbal extracts for cosmetic purposes; 
extracts of flowers [perfumes]; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; massage gels, other than for 
medical purposes; dental bleaching gels; geraniol; 
cleaning chalk; greases for cosmetic purposes; henna 
[cosmetic dye]; incense; ionone [perfumery]; hair spray; 
almond milk for cosmetic purposes; cleansing milk for 
toilet purposes; scented wood; non-slipping liquids for 
floors; windshield cleaning liquids; soda lye; after-shave 
lotions; hair lotions; lotions for cosmetic purposes; lip 
glosses; shoe polish; mascara; beauty masks; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; mint for perfumery; 
decorative transfers for cosmetic purposes; musk 
[perfumery]; cosmetic kits; neutralizers for permanent 
waving; oils for toilet purposes; essential oils; essential 
oils of cedarwood; essential oils of lemon; essential oils 
of citron; gaultheria oil; lavender oil; almond oil; rose oil; 
oils for perfumes and scents; oils for cleaning 
purposes; oils for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; pastes for razor strops; cobblers' 
wax; hydrogen peroxide for cosmetic purposes; 
smoothing stones; polishing stones; pumice stone; 
shaving stones [astringents]; alum stones [astringents]; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris 
[fragrances]; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
chemical cleaning preparations for household 
purposes; cosmetic preparations for baths; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; collagen 
preparations for cosmetic purposes; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; descaling preparations for 
household purposes; phytocosmetic preparations; 
preparations to make the leaves of plants shiny; bath 
preparations, not for medical purposes; laundry glaze; 
preparations for cleaning dentures; bleaching 
preparations [decolorants] for household purposes; 
toiletry preparations; eye-washes, not for medical 
purposes; hair straightening preparations; polishing 
preparations; hair waving preparations; denture 
polishes; sunscreen preparations; preparations for 
unblocking drain pipes; breath freshening preparations 
for personal hygiene; cosmetic preparations for 
slimming purposes; color-brightening chemicals for 
household purposes [laundry]; antistatic preparations 
for household purposes; cosmetic preparations for skin 
care; depilatory preparations; perfumery; laundry 
preparations; antiperspirants [toiletries]; grinding 
preparations; fumigation preparations [perfumes]; 
laundry bleach; dry-cleaning preparations; make-up 
preparations; preservatives for leather [polishes]; nail 
care preparations; cleaning preparations; shaving 
preparations; smoothing preparations [starching]; 
shining preparations [polish]; laundry soaking 
preparations; sachets for perfuming linen; wallpaper 
cleaning preparations; rust removing preparations; 
leather bleaching preparations; degreasers, other than 
for use in manufacturing processes; make-up removing 
preparations; paint stripping preparations; lacquer-
removing preparations; color-removing preparations; 
varnish-removing preparations; perfumes; air 
fragrancing preparations; lipsticks; polishing rouge; 
safrol; laundry starch; bath salts, not for medical 
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purposes; bleaching salts; tissues impregnated with 
make-up removing preparations; baby wipes 
impregnated with cleaning preparations; almond soap; 
shaving soap; cakes of toilet soap; soap; soap for foot 
perspiration; antiperspirant soap; deodorant soap; soap 
for brightening textile; shampoos; shampoos for pets 
[non-medicated grooming preparations]; shampoos for 
animals [non-medicated grooming preparations]; dry 
shampoos; stain removers; nail polish; emery; 
bleaching soda; nail varnish removers; furbishing 
preparations; breath freshening sprays; breath 
freshening strips; teeth whitening strips; cloths 
impregnated with a detergent for cleaning; floor wax 
removers [scouring preparations]; talcum powder, for 
toilet use; abrasive cloth; emery cloth; glass cloth 
[abrasive cloth]; terpenes [essential oils]; cosmetic 
dyes; beard dyes; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; turpentine for degreasing; tripoli stone for 
polishing; make-up; false nails; jasmine oil. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502914 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201916469 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.01, DE, 30 2019 104 

281 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Humantechnik GmbH, Gesellschaft zur Humanisierung 

der Lebens- und Arbeitsumwelt, Im Wörth 25, 79576 
WEIL AM RHEIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries, commutators and connection intensifiers for 

hearing aids; transducers with or without amplifiers for 
converting acoustic signals into electrical and/or optical 
signals and parts thereof; electrical aids for the hearing 
impaired, namely audio connections and separate 
microphones. 

  Klasse 10   Hearing aids; hearing aids and parts and accessories 
therefore, including receivers, strings, hoses; electro 
medical instruments, in particular measuring 
instruments for for the hearing impaired, as far as 
included in this class; noise protection devices in the 
form of plastic or fitted ear inserts, as far as included in 
this class; ear adaptors for hearing aids including 
otoplastic. 

  Klasse 37   Cleaning, maintenance and repair of hearing aids, 
electro medical instruments for the hearing impaired, 
hearing aids and devices and bearing protection 
devices, as far as included in this class. 

  Klasse 44   Services provided by a hearing aid acoustician, 
namely advice on improving hearing performances and 
conducting of hearing and speech tests. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502951 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201916472 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.27, US, 88358886 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, TX79065 
PAMPA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Oil and gas well machines, namely, perforating gun 

parts. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502954 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201916473 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.27, US, 88358871 
(540) Gjengivelse av merket: 

H-2 Perforating System 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, TX79065 
PAMPA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Oil and gas well machines, namely, perforating guns. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1502996 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201916477 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.02, US, 88367873 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-SET One 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Hunting Titan, Inc., 11785 Highway 152, TX79065 
PAMPA, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Oil Well Setting Tools. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1503003 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201916478 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.03.25, JM, 77264 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized letter "N" in red on a 
white background within a circle with a red outline. 

(730) Innehaver: 
 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 

CUPERTINO, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable and recorded computer software for 
accessing, searching, browsing, displaying, reading, 
recommending, sharing, posting in social media, 
organizing, annotating, and archiving content from 
newspapers, periodicals, blogs, and websites, news, 
sports, weather, commentary, and other information, 
and other text, data, graphics, images, audio, video, 
and multimedia content; downloadable and recorded 
electronic publication reader software; downloadable 
and recorded computer software used to provide and 
read news, sports, weather, commentary, and 
information in the fields of entertainment, arts, culture, 
fashion, and technology; downloadable and recorded 
computer software for accessing, searching, browsing, 
displaying, reading, organizing, annotating, and 
archiving news, sports, weather, commentary, 
information in the fields of entertainment, arts, culture, 
fashion, and technology, content from newspapers, 
magazines, periodicals, blogs, and websites, and other 
text, data, graphics, images, audio, video, and 
multimedia content; downloadable and recorded 
computer software for wireless content delivery used to 
provide customized recommendations and create a 
customized feed of news, sports, weather, 
commentary, information in the fields of entertainment, 
arts, culture, fashion, and technology, content from 
newspapers, magazines, periodicals, blogs, and 
websites, and other text, data, graphics, images, audio, 
video, and multimedia content; downloadable and 
recorded computer software used to purchase and 
provide subscriptions to books, periodicals, 
newspapers, newsletters, manuals, blogs, journals, 
magazines, and other publications; downloadable and 
recorded application development software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503007 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201916479 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.07, FR, 4557997 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 AUTOMOBILES DANGEL, 5 rue du Canal, 68780 
SENTHEIM, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Agricultural machines; machine tools; handling 

apparatus (for loading and unloading); transmissions 
for machines; motors and engines (other than for land 
vehicles); machine couplings and transmission 
components (other than for land vehicles); agricultural 
machine-tools. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land; parts and 
component parts for land vehicles; suspensions for 
vehicles; suspension shock absorbers for vehicles; 
shock absorbers for automobiles; shaft couplings for 
land vehicles; hydraulic couplings with integrated shock 
absorbers for land vehicles; transmission elements and 
couplings for land vehicles; transmission shafts for land 
vehicles; transmission cases for land vehicles; 
transmission components for land vehicles; 
transmission mechanisms for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; apparatus for 
locomotion by air; apparatus for locomotion by sea. 

  Klasse 37   Maintenance and repair of vehicles; vehicle 
breakdown assistance (repair); vehicle lubrication 
[greasing]; repair information; motor vehicle 
maintenance and repair; repair services in the case of 
vehicle breakdown; retreading of tires; vulcanizing of 
automobile tires [repairs]; vehicle [engine] conversion 
services; vehicle tuning services; assembly [installation] 
of vehicle accessories; installation of electric and 
electronic equipment in motor vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503109 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201916491 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.04, FI, T201950876 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Spinnova Oy, Palokärjentie 2-4, 40320 JYVÄSKYLÄ, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machines and machine tools for treatment of materials 

and for manufacturing; machines for the textile industry; 
machines for the leather industry; textile production 
machines; fibre production machines; fabric production 
machines; spinning machines; carding machines; 
spinning preparation machines; sewing machines for 
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textile and leather; conveyors [machines]; housings for 
machines; drives for machines; motors for machines; 
parts and accessories for all of the above. 

  Klasse 37   Assembling [installation] of machinery plant; 
machinery installation; machinery repair; machinery 
maintenance services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503124 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201916492 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.07, CH, 738180 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 On Clouds GmbH, c/o On AG, Pfingstweidstrasse 106, 
8005 ZÜRICH, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Headgear; caps (bonnets); trouser straps; gloves 

(clothing); hats; hosiery; jackets; clothing of leather; 
clothing of imitations of leather; overcoats; briefs; 
parkas; ponchos; footwear; scarves; shirts; pullovers; 
tee-shirts; trousers; underwear; sweat-absorbent 
underclothing; waterproof clothing; shorts; 
combinations (clothing); aprons (clothing); rainwear; 
raincoats; clothing; headgear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503125 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.04 

(210) Nasj. ref.nr: 201916493 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.06, US, 88417315 

2019.05.06, US, 88417323 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 1400, 
WA98004 BELLEVUE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer game software; 

downloadable electronic game software; downloadable 
video game software. 

  Klasse 41   Entertainment services, namely, providing online 
video games; provision of on-line entertainment, 
namely, on-line computer games; providing on-line 
computer games and on-line video games; electronic 
games services provided by means of the Internet; 
providing information in the fields of computer games 
and entertainment via the Internet; organization of 
competitions relating to video games, video game 
education, and video game entertainment; providing 
information in the field of on-line computer games and 
on-line video games and computer games. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503131 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201916494 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.07, EM, 018133547 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Gabor Shoes Aktiengesellschaft, Marienberger Strasse 
31, 83024 ROSENHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Trunks and suitcases, in particular bags and women's 

bags, included in this class, including wallets, purses, 
key cases, luggage tags of leather, umbrellas. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, in particular women's shoes and 
men's shoes, headwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503203 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201916502 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.09, BX, 01400423 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Comfoor B.V., Vlijtstraat 60-01, 7005BN 
DOETINCHEM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Hearing aids; hearing protectors, their parts and 

adapted fittings; hearing protection devices; ear plugs 
[ear protection devices]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1503204 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201916503 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a fanciful Cross. 
(730) Innehaver: 

 Chrome Hearts LLC, 915 N. Mansfield, CA90038 
HOLLYWOOD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, eyeglass 

cases and sunglass cases. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503208 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201916504 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SHOEI CO., LTD., 1-31-7, Taito, Taito-ku, 110-0016 
TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective helmets and their parts and accessories; 

motorcycle helmets and their parts and accessories; 
automotive helmets and their parts and accessories; 
life saving apparatus and equipment; breathing 
apparatus for underwater swimming; rebreathers for 
diving; diving helmets and their parts and accessories; 
protective helmets for sports and their parts and 
accessories; motorcycle racing helmets and their parts 
and accessories; automobile racing helmets and their 
parts and accessories; weight belts for scuba diving; 
wet suits for scuba diving; life buoys; air tanks for 
scuba diving; swim floats for safety purposes; 
regulators for scuba diving. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503405 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.17 

(210) Nasj. ref.nr: 201916527 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 National Diversified Sales, Inc., 21300 Victory 
Boulevard, Suite 215, CA91367 WOODLAND HILLS, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metallic drainage grates, grate screws, grate locks, 

frame screws, frames, catch basins, and channel 
drains. 

  Klasse 11   Valve boxes and lids for use in ventilation systems 
and HVAC pads; dripper irrigation systems comprised 
of bubblers, emitters, flow controllers, misters, 
sprinklers, jets, pressure regulators for water, water 
filters, equipment pads; plumbing fittings, namely, 
valves and drains; pipe spigots. 

  Klasse 19   Non-metal fence panels for use as tree trunk 
protectors; nonmetallic drainage products, namely 
grates, channel drains, catch basins, storm water dry 
wells, grid pavers, catch basin outlets, gravel bags and 
snake bags to be filled with gravel that act as a physical 
barrier to prevent dirt and trash from washing into storm 
drains. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503412 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.14 

(210) Nasj. ref.nr: 201916528 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 THE STIKETS COMPANY, S.L., Montseny, 28, 08293 
COLLBATO, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Stickers (stationery). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1503416 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201916529 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.03, GB, 3389172 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Miss Pap UK Limited, 49-51 Dale Street, M12HF 
MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; luggage and 

carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
collars, leashes and clothing for animals; bags; 
travelling bags; travel cases; suitcases; garment bags 
for travel; luggage label holders; luggage tags; luggage 
straps; leather straps; handbags; clutch bags; shoulder 
bags; messenger bags; cross-body bags; tote bags; 
shopping bags; satchels; briefcases; back packs; 
rucksacks; holdalls; sports bags; duffle bags; beach 
bags; bum bags; shoe bags; cosmetic bags; wash bags 
for carrying toiletries; wallets; purses; credit card cases; 
key cases; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; clothing, footwear and 
headgear for women and girls; clothing, footwear and 
headgear for children and babies; outer clothing; tops; 
bottoms; shirts; t-shirts; vests; blouses; crop tops; knit 
tops; knitwear; jerseys; jumpers; sweaters; tank tops; 
sweatshirts; hooded tops; cardigans; shoulder wraps; 
sashes; shawls; suits; blazers; waistcoats; jackets; 
denim jackets; coats; over coats; parkas; rainwear; 
waterproof clothing; dresses; skirts; sarongs; bodysuits; 
jump suits; play suits; trousers; pants; jeans; shorts; 
leggings; knit bottoms; sweatpants; jogging pants; 
clothing, footwear and headgear for exercise and 
fitness; sportswear; track suits; lounge pants; 
loungewear; nightwear; sleepwear; pyjamas; night 
shirts; night gowns; dressing gowns; bath robes; 
underwear; lingerie; bras; sports bras; underpants; 
knickers; camisoles; teddies being underclothing; 
bodies being underclothing; corsets; garters; suspender 
belts; boxer shorts; hosiery; tights; stockings; socks; 
gloves; mittens; ear muffs; scarves; ties; belts; braces; 
aprons; swimwear; bathing suits; bikinis; swimming 
trunks; bathing caps; footwear; boots; shoes; slippers; 
sandals; flip-flops; sports shoes; headwear; hats; caps; 
visors; headbands; bibs not of paper; ready-made 
linings being parts of clothing. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; marketing; promotional 
services; organisation, operation and supervision of 
loyalty programmes and of sales and promotional 
incentive schemes; fashion show exhibitions for 
commercial purposes; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; provision of 
an on-line marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; provision of space on a website for 
advertising goods and services of others; providing 
business information via a website; retail and wholesale 
services and online retail and wholesale services, all 
relating to clothing, footwear, headgear, clothing 
accessories, paints, varnishes, lacquers, cosmetics and 
toiletry preparations, dentifrices, perfumery, essential 
oils, bleaching preparations and other substances for 
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, make-up, face, lip and cheek make-up, 
cosmetic kits, compacts, foundations, concealers, 
make-up primers, blushers, rouges, face powder, face 
glitter, lipstick, lip gloss, lip liner, lip balm, pencils for 
cosmetic purposes, lip pencils, eye pencils, eye make-
up, eye shadow, mascaras, eyeliners, eye creams, eye 
gels, eye balms, eyebrow cosmetics, highlighter, make-
up remover, soaps, toiletries, body cleaning and body 
care preparations, shower and bath preparations, 

shower and bath gels, bath foams, bath oils, bubble 
baths, talcum powder, hand washes, facial washes, oils 
for the skin and body, creams for the skin and body, 
lotions for the skin and body, gels and powders for the 
skin and body, cosmetic preparations for skin care, 
beauty creams, face creams, moisturisers, cleansers, 
toners, clarifiers, exfoliators, beauty serums, night 
creams, anti-ageing creams, fragrances and fragrance 
products for personal use, perfumes, body sprays, 
personal deodorants, antiperspirants, scented oils, 
massage oils and creams, aromatherapy preparations, 
hair lotions, hair care products, shampoo, hair 
conditioners, hair styling products, styling lotions, hair 
spray, dry shampoo, hair dyes, hair masks, hair 
creams, nail care preparations, nail polish, nail 
strengtheners, nail polish remover, nail art stickers, nail 
glitter, artificial nails, adhesives for artificial nails, false 
eyelashes, adhesives for affixing false eyelashes, 
eyelash tint, shaving preparations, shaving creams, 
shaving foams, shaving lotions and gels, after-shave 
preparations, depilatory preparations, sun tanning and 
sun protection preparations, cosmetic preparations for 
skin tanning, artificial tanning preparations, self-tanning 
preparations, toothpaste, potpourri, fragrance sachets, 
room fragrances, candles and wicks for lighting, 
scented candles, first aid boxes, bandages, plasters 
and wound dressings, medicated lotions and balms, 
sanitary preparations, disinfectants, insect repellents, 
dietary supplements, small items of metal hardware, 
hand tools and implements, cutlery, razors and razor 
blades, shavers, manicure and pedicure tools, scissors, 
nail clippers, nail files, tweezers, knives, forks, spoons, 
electrical hair styling products and apparatus, hair 
irons, hair tongs, hair straighteners, hair clippers, hair 
trimmers, 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, computers and computer peripheral 
devices, eyewear and parts and fittings therefor, 
spectacles, sunglasses, frames for spectacles and 
sunglasses, chains, straps and cords for sunglasses 
and spectacles, protective bags and cases for eyewear, 
cases for spectacles and sunglasses, covers and cases 
for mobile phones, covers and cases for computers and 
tablets, headphones, earphones, downloadable 
software, application software, audio and video 
recordings, publications in electronic format, 
downloadable electronic publications, databases, 
decorative magnets, massage apparatus, instruments 
and appliances, personal massagers, contraceptive 
devices, apparatus and installations for lighting, 
heating, cooling, steam generating, cooking, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, 
apparatus for drying the hair, hair dryers, lights, light 
fittings, lamps, lampshades, light diffusers, pocket 
torches, torches for lighting, electric kettles, electric 
coffee-making machines, electric tea-making machines, 
coffee roasting machines, cookers, electric fryers, 
toasters, grills, ovens, microwave ovens, electric 
clothes dryers, refrigerators, freezers, electric cool 
boxes, ice machines, heaters, fires, bathroom fixtures 
and installations, bathroom ware, sanitary fixtures and 
installations, sanitary ware, laundry dryers, tumble 
dryers, dehumidifiers, demisters, drinking fountains, 
drinking water filters, vehicles and parts and fittings 
therefor, apparatus for locomotion by land, air or water, 
motor vehicles, electric vehicles, cycles, scooters, 
prams, pushchairs, car seats for babies or children, 
trolleys, precious metals and their alloys, jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments, costume jewellery, rings, 
earrings, bracelets, brooches, necklaces, jewellery 
chains, jewellery charms, pendants, cases and boxes 
for jewellery, clocks and watches, watch straps, cases 
and boxes for watches, cuff links, tie pins, tie clips, 
ornamental pins, lapel pins, badges of precious metals, 
ornaments of precious metals, key rings, key fobs, key 
holders, musical instruments, paper and cardboard, 
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printed matter, stationery and office requisites, 
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, printed publications, books, periodical 
publications, printed publicity and promotional material, 
catalogues, brochures, photograph albums, posters, 
pictures, prints, diaries, calendars, address books, 
stickers, transfers, decalcomanias, stencils, cards, 
greeting cards, postcards, wrapping paper, gift bags, 
gift tags, carrier bags, bags and articles for packaging, 
wrapping and storage, all of paper, cardboard or 
plastics, boxes of cardboard, hat boxes of cardboard, 
book covers, bookmarks, writing pads, notebooks, 
envelopes, labels, paperweights, book ends, writing 
instruments, pen and pencil cases, pen and pencil 
holders, gift vouchers, clothing patterns, embroidery 
patterns, paper flags and pennants, paper banners, 
advertising signs of paper or cardboard, paper table 
linen, paper tablecloths, paper and cardboard place 
mats, paper and cardboard coasters, paper napkins, 
paper towels, tissues, paper tissues for cosmetic use, 
cases for passports, leather and imitations of leather, 
luggage and carrying bags, umbrellas and parasols, 
walking sticks, collars, leashes and clothing for 
animals, bags, travelling bags, travel cases, suitcases, 
garment bags for travel, luggage label holders, luggage 
tags, luggage straps, leather straps, handbags, clutch 
bags, shoulder bags, messenger bags, cross-body 
bags, tote bags, shopping bags, satchels, briefcases, 
back packs, rucksacks, holdalls, sports bags, duffle 
bags, beach bags, bum bags, shoe bags, cosmetic 
bags, wash bags for carrying toiletries, wallets, purses, 
credit card cases, key cases, furniture, mirrors, picture 
frames, containers for storage or transport, furniture 
fittings, picture stands, photograph frames, plaques, 
statuettes, figurines, works of art and ornaments, 
curtain tie backs, curtain rails, curtain poles, curtain 
rings, curtain hooks, cushions, pillows, bolsters, 
mattress cushions, cushion pads, seat pads, chair 
pads, blinds, bedding, except linen, airbeds, bean 
bags, coat hangers, clothes hooks, hat and coat 
stands, clothes covers, baskets, bins, magazine racks, 
book shelves, name plates, boards and panels for 
keys, trays, display stands and boards, signboards, 
containers, casks, chests, cases and boxes, plastic 
packing containers, beds for animals, decorative 
mobiles, decorations of plastic for foodstuffs, non-
electric fans for personal use, household or kitchen 
utensils and containers, cookware and tableware, 
combs and sponges, brushes, articles for cleaning 
purposes, glassware, porcelain and earthenware, 
pottery, chinaware, crockery, plates, saucers, dishes, 
bowls, pots, jugs, egg cups, tea pots, coffee pots, 
cooking pots, cookery moulds, storage jars, rolling pins, 
drinking vessels, cups, mugs, drinking glasses, 
tankards, bottles, drinking bottles, sports bottles, bottle 
openers, corkscrews, decanters, drinking flasks, 
vacuum flasks, bottle covers, food and drink containers, 
insulated food and drink containers, lunchboxes, 
coolers for food and drinks, ice cube moulds, bottle 
buckets, glass stoppers, cocktail shakers, drinking 
straws, juice squeezers, strainers, siphons for 
carbonated water, stands for bottles, napkin holders, 
cutlery holders, condiment holders, salt cellars, serving 
trays, coasters, not of paper or textiles, fitted picnic 
baskets, picnic ware, decorative objects made of glass, 
decorative objects made of ceramic, decorative objects 
made of china, decorative objects made of earthenware 
or porcelain, enamelled glass, vases, perfume bottles, 
perfume sprayers, candlesticks, candle holders, non-
metallic money boxes and piggy banks, toothbrushes, 
holders for toothbrushes, soap boxes and holders, 
fitted vanity cases, hair brushes, nail brushes, cosmetic 
utensils, cosmetic powder compacts, household gloves, 
ironing boards, shaped ironing board covers, clothes 
drying racks, clothes pegs, shoe horns, shoe brushes 
and shoe trees, refuse bins, litter bins, flower pots, 

watering cans, baskets for domestic use, storage boxes 
for household use, ropes and string, nets, tents and 
tarpaulins, yarns and threads for textile use, textiles 
and substitutes for textiles, household linen, curtains of 
textile or plastic, fabrics, textile piece goods, textiles for 
making articles of clothing, textile handkerchiefs, 
household textile articles, soft furnishings, textiles for 
furnishings, textile goods for use as bedding, bed 
covers, bed linen, sheets, pillow cases, duvet covers, 
valances, bedspreads, duvets, quilts, mattress covers, 
blankets, lap rugs, throws, bed throws, sleeping bags, 
travelling rugs, textile materials for making curtains and 
blinds, curtains, curtain tie-backs of textile, shower 
curtains, cushion covers, furniture covers, chair covers, 
table covers, table linen, table cloths, table runners, 
napkins, serviettes, place mats of textile, table mats, 
not of paper, textile coasters, kitchen linen, tea towels, 
cloths, bath linen, towels, flannels, face cloths, beach 
towels, banners, flags, bunting, textile wall hangings, 
wall decorations of textile, clothing for women and girls, 
footwear for women and girls, headgear for women and 
girls, clothing for men and boys, footwear for men and 
boys, headgear for men and boys, clothing for children 
and babies, footwear for children and babies, headgear 
for children and babies, outer clothing, tops, bottoms, 
shirts, t-shirts, vests, blouses, crop tops, knit tops, 
knitwear, jerseys, jumpers, sweaters, tank tops, 
sweatshirts, hooded tops, cardigans, shoulder wraps, 
sashes, shawls, suits, blazers, waistcoats, jackets, 
denim jackets, coats, over coats, parkas, rainwear, 
waterproof clothing, dresses, skirts, sarongs, bodysuits, 
jump suits, play suits, trousers, pants, jeans, shorts, 
leggings, knit bottoms, sweatpants, jogging pants, 
clothing for exercise and fitness, footwear for exercise 
and fitness, headgear for exercise and fitness, 
sportswear, track suits, lounge pants, loungewear, 
nightwear, sleepwear, pyjamas, night shirts, night 
gowns, dressing gowns, bath robes, underwear, 
lingerie, bras, sports bras, underpants, knickers, 
camisoles, teddies being underclothing, bodies being 
underclothing, corsets, garters, suspender belts, boxer 
shorts, hosiery, tights, stockings, socks, gloves, 
mittens, ear muffs, scarves, ties, belts, braces, aprons, 
swimwear, bathing suits, bikinis, swimming trunks, 
bathing caps, footwear, boots, shoes, slippers, sandals, 
flip-flops, sports shoes, headwear, hats, caps, visors, 
headbands, bibs not of paper, ready-made linings 
being parts of clothing, lace, braid and embroidery, and 
haberdashery ribbons and bows, buttons, hooks and 
eyes, pins and needles, artificial flowers, hair 
decorations, false hair, haberdashery, badges for wear, 
ornamental novelty badges, embroidered badges, 
patches, belt clasps, buckles, brooches for clothing, 
hair bands, hair bows, hair clips, hair grips, hair slides, 
hair pins, hair fasteners, hair ribbons, hair ornaments, 
hat ornaments, shoe ornaments, clothing and shoe 
fasteners, shoe laces, lanyards for wear, carpets, rugs, 
mats and matting, linoleum and other materials for 
covering existing floors, wall hangings, wallpaper, 
games, toys and playthings and parts and fittings 
therefor, video game apparatus and parts and fittings 
therefor, gymnastic and sporting articles and parts and 
fittings therefor, decorations for Christmas trees, soft 
toys, dolls and accessories therefor, toy models, toy 
figures, puppets, models in kit form, apparatus for 
games, toy mobiles, toy vehicles, toy bicycles, 
scooters, skateboards, board games, card games, 
playing cards, puzzles, jigsaw puzzles, dice, kites, 
bingo cards, scratch cards for playing lottery games, 
Christmas crackers, confetti, balloons, toy masks, 
novelties for parties, paper party hats, novelty masks, 
toys for pet animals, games and playthings for pet 
animals, gaming machines, exercise and fitness 
apparatus and parts and fittings therefor, gloves for 
sports, ice skates, roller skates, elbow guards, knee 
guards, shin guards, flippers for swimming, swim 
boards for recreational use, snow sleds for recreational 
use, meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
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vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk 
products, oils and fats for food, fresh meat, frozen meat 
and meat products, prepared meat and meat products, 
prepared meat dishes, prepared meals consisting 
primarily of meat, frozen meals consisting primarily of 
meat, fresh fish, frozen fish and fish products, prepared 
fish and fish products, prepared fish dishes, prepared 
meals consisting primarily of fish, frozen meals 
consisting primarily of fish, seafood, frozen seafood 
and seafood products, prepared seafood and seafood 
products, prepared seafood dishes, prepared meals 
consisting primarily of seafood, frozen meals consisting 
primarily of seafood, fresh game, frozen game and 
game products, prepared game and game products, 
prepared game dishes, prepared meals consisting 
primarily of game, frozen meals consisting primarily of 
game, fresh poultry, frozen poultry and poultry 
products, prepared poultry and poultry products, 
prepared poultry dishes, prepared meals consisting 
primarily of poultry, frozen meals consisting primarily of 
poultry, protein for food for human consumption, food 
products made primarily from protein, meat substitutes, 
food products made primarily from meat substitutes, 
cooked meats, cured meats, sausages, burgers, 
prepared vegetables, prepared vegetable products, 
frozen vegetable products, prepared fruits, prepared 
fruit products, frozen fruit products, processed 
vegetables and fruits, vegetable and fruit purees, fruit 
and vegetable spreads, vegetable oils, prepared 
vegetable dishes, prepared meals consisting primarily 
of vegetables, frozen meals consisting primarily of 
vegetables, vegetable-based snack foods, fruit-based 
snack foods, fruit salads, prepared salads, dairy 
products and dairy substitutes, cream, cheeses, 
cheese products, dairy spreads, butter, dairy desserts 
and puddings, dairy-based drinks, yoghurts, yoghurt 
desserts, yoghurt-based drinks, egg products, prepared 
meals consisting primarily of eggs, desserts, fruit 
desserts, crisps, potato crisps, vegetable crisps, 
processed nuts, prepared nuts, processed seeds, 
prepared seeds, soups and stocks, meat extracts, 
extracts for soups, preparations for making soups, 
prepared and frozen meals, snack foods, coffee, tea, 
cocoa 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 (frozen water), bakery 
products, bread products, pies, sandwiches, sandwich 
wraps, pizzas, prepared pizza meals, garlic bread, 
pasta, pasta sauces, pasta dishes, prepared pasta 
meals, noodles, prepared meals consisting primarily of 
noodles, rice-based snack foods, prepared meals 
consisting primarily of rice, rice cakes, popcorn, pastry 
products, cakes, muffins, biscuits, puddings, desserts, 
custards, mousses, pancakes, waffles, ice cream, ice 
cream products, frozen confections, frozen yoghurt, 
sweets, chocolate, chocolate products, chocolate and 
cocoa beverages, breakfast cereals, muesli, cooking 
sauces, fruit and vegetable sauces, dressings for food, 
salad dressings, mayonnaise, relish, cereal-based 
snack foods, cereal bars, fresh fruits and vegetables, 
natural plants and flowers, foodstuffs and beverages for 
animals, beers, mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit 
juices, syrups and other preparations for making 
beverages, vegetable juices, fruit and vegetable drinks, 
soft drinks, flavoured water, energy drinks, alcoholic 
beverages, wines, sparkling wines, fortified wines, 
distilled beverages, spirits, liqueurs, cider, perry, 
cocktails, personal vaporisers and electronic cigarettes, 
and parts, fittings, flavourings and solutions therefor, 
matches; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.07 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 

(111) Int.reg.nr: 1503436 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201916531 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Barton Mines Corporation, Six Warren Street, NY12801 
GLENS FALLS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Industrial abrasives for use in waterjet cutting, surface 

preparation, and blasting; mineral abrasives for waterjet 
cutting, surface preparation, and blasting. 

  Klasse 35   Wholesale and retail distributorship featuring dry 
blasting abrasives, waterjet abrasives and components, 
accessories and replacement parts for waterjet cutting 
machines. 

  Klasse 40   Manufacture of cutting, finishing and surface 
preparation products, namely, garnet abrasive grains 
and powders, coated and bonded abrasives and 
blasting abrasives for industrial and commercial 
applications to the order and specification of others. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.06 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503540 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201916766 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD., 
NO.188, SECTION 3, WANJIALI MIDDLE ROAD, 
YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco; chewing tobacco; electronic cigarettes; 

cigarettes; snuff; tobacco pipes; ashtrays for smokers; 
matches; lighters for smokers; cigarette filters. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503580 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201916769 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.04, DE, 30 2019 101 

394 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Frankia-GP GmbH, Bernecker Strasse 12, 95509 
MARKTSCHORGAST, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Mobile homes [caravans]; camper; accessories for 
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vehicles, in particular roof racks, luggage racks, 
motorcycle and bicycle carriers, roof and underfloor 
storage boxes, vehicle upgrades [vehicle accessories]; 
touring homes; mobile offices [caravans]; vans for use 
in sales and consultancy; rear storage facilities in 
vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503594 
(151) Int.reg.dato: 2019.08.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.08.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201916772 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DigiKoo GmbH, Kruppstrasse 5, 45128 ESSEN, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for mobile phones; computer 

programmes for data processing; data processing 
programs; computer programmes for data processing; 
directories [electric or electronic]; data recorded 
electronically; downloadable mobile applications for the 
transmission of data; downloadable mobile applications 
for the management of data; downloadable applications 
for use with mobile devices; mobile apps; software for 
mobile phones; software and software applications for 
mobile devices; software; adaptive software; sensory 
software; business technology software; assistive 
software; monitoring instruments; apparatus for 
diagnosing electrical power installations; non-medical 
diagnostic, examination and monitoring apparatus; 
electronic load modules. 

  Klasse 35   Data processing; computerised file management; 
providing business information, also via Internet, the 
cable network or other forms of data transfer; 
commercial information agencies providing business 
information, in particular marketing or demographic 
data; business advisory and information services; 
economic consulting and information for industrial and 
commercial sectors for planning projects in different 
sectors of one or several companies; consultancy 
services relating to the procurement of goods and 
services; advisory services for business management; 
consultancy relating to business analysis; business 
consultancy and information; professional business 
consulting; assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business management; 
assistance and consultancy services in the field of 
business management of companies in the energy 
sector; provision of computerised data relating to 
business; collection of data; data processing; 
computerised data processing; compilation and 
systemisation of information and data; compilation of 
information into computer databases; collection and 
systematization of business data; assessment analysis 
relating to business management; statistical analysis 
and reporting services for business purposes; cost 
price analysis in the field of energy procurement and 
energy supplying; market analysis, in particular in the 
energy and industrial sector; presentation of goods and 
services. 

  Klasse 38   Data transmission and data broadcasting; 
transmission of data via the Internet; digital 
transmission of data; digital transmission of data via the 
Internet; electronic transmission of messages and data. 

  Klasse 42   Data mining; urban planning services; advisory and 
consultancy services relating to urban planning; 
advisory services relating to the use of energy; advisory 
services relating to energy efficiency; technical data 

analysis services; engineering design and consultancy; 
software development; hosting services and software 
as a service and rental of software; software 
development; material testing for fault detection; 
evaluation of results from quality control test conducted 
on goods and services; testing the functionality of 
apparatus and instruments; computer aided diagnostic 
testing services; technological analysis services; 
design, development, programming and 
implementation of software; updating and maintenance 
of computer software and programs; software 
customisation services; programming of energy and 
electricity management software; technological 
consultancy in the field of energy generation, energy 
consumption and energy distribution; technical 
consultancy in the field of energy saving, 
environmentally friendly and/or efficient energy 
generation for consumers and businesses; technical 
consultancy in the energy and industrial sector; project 
management in the energy sector; technical advice in 
connection with energy-saving measures; energy 
auditing. 

  Klasse 45   Licensing of computer software [legal services]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1503601 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201916774 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.19 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.10, EM, 018063315 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, Industriestraße 
1, 75050 GEMMINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Current generators, mobile electrical power 

generators; emergency power generators; engines for 
the generation of electricity. 

  Klasse 9   Voltage transformers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.08 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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(111) Int.reg.nr: 1532578 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202006820 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.28 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.21, FR, 4601030 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SCOR SE (société européenne), 5 avenue Kléber, 
75016 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software intended for use in the field of insurance or 

reinsurance; computer application software for portable 
telephones in the field of insurance or reinsurance; 
computer programs relating to insurance or 
reinsurance; application software intended for use in 
the field of insurance or reinsurance; computer 
programs for accessing, browsing and searching in 
databases intended for use in the field of insurance or 
reinsurance; software for analyzing data relating to the 
health of individuals; computer applications for 
analyzing data relating to the health of individuals; 
computer software for analyzing biological data of 
individuals; computer applications for analyzing 
biological data of individuals; software for analysis, 
organization and/or prevention of risks relating to the 
health of individuals. 

  Klasse 36   Insurance, reinsurance, including advice, consultancy 
and information relating to insurance or reinsurance; 
insurance, reinsurance in the field of health of 
individuals; insurance or reinsurance intermediation 
and brokerage; actuarial services; financial advice and 
information; liquid asset management consultancy; 
equity participation in commercial undertakings and 
companies, namely financial investment services; 
advice and expert opinions in the financial assessment 
of tangible or intangible company assets; advice and 
expert opinions in the financial assessment of 
corporate and/or social risks; advice and expert 
opinions relating to the financial assessment of damage 
relating to insurance or reinsurance; advice and 
expertise relating to financial assessment of claims 
related to the health of individuals. 

  Klasse 42   Development and testing of methods, algorithms and 
computer software intended for use in the field of 
insurance or reinsurance; design, programming and 
development of software intended for use in the field of 
insurance or reinsurance; electronic storage of data in 
the field of insurance or reinsurance; data analysis 
computer services in the field of insurance or 
reinsurance; providing platforms on the Internet 
intended for use in the field of insurance or 
reinsurance; providing on-line use of a non-
downloadable web-based computer application 
intended for subscribing to insurance or reinsurance; 
providing databases intended for use in the field of 
insurance or reinsurance; design of an Internet platform 
intended for use in the field of insurance or 
reinsurance; hosting platforms on the Internet for use in 
the field of insurance or reinsurance; software as a 

service [SaaS]]in the field of insurance or reinsurance; 
providing temporary on-line use of non-downloadable 
software in the field of insurance or reinsurance; 
development of software application solutions for use in 
the field of insurance or reinsurance; maintenance and 
updating of software for use in the field of insurance or 
reinsurance; cloud computing in the field of insurance 
or reinsurance, IT consulting services in the field of 
insurance or reinsurance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.07.02 

(450) Kunngjøringsdato: 2020.07.13 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 310543 
(151) Reg.dato.: 2020.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.29 

(210) Søknadsnr.: 202008287 
(220) Inndato: 2020.06.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GULLSMED SUNDT, Etterstadgata 30, 0658 OSLO, 
Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310580 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.02 

(210) Søknadsnr.: 202008535 
(220) Inndato: 2020.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TITANLASER AS, Bentsebrugata 31A, 0469 OSLO, 
Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 310582 
(151) Reg.dato.: 2020.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.18 

(210) Søknadsnr.: 202006428 
(220) Inndato: 2020.05.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GURO VIK, GLOMMENS GATE 6, 1610 
FREDRIKSTAD, Norge 

  
 
 
 
 
 

(111) Reg.nr.: 310631 
(151) Reg.dato.: 2020.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.12 

(210) Søknadsnr.: 202007656 
(220) Inndato: 2020.06.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KVINESDAL GULL OG SØLV VED HADDELAND, 
Faråsvegen 17 B, 4480 KVINESDAL, Norge 
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Avgjørelser etter innsigelser 
 
Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 306237 
(210) Søknadsnr.: 201907553 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2019.10.21 

(540) BTFS 
(540) 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 9   Datamaskinminneanordninger; innregistrerte 
datamaskinprogrammer [programvare]; innregistrerte 
datamaskinprogramvarer; datamaskinprogrammer 
[nedlastbar programvare]; 
datamaskinspillprogramvarer; nedlastbare 
datamaskinprogramvare-applikasjoner; 
databehandlingsapparater; menneskelignende roboter 
med kunstig intelligens; elektriske brytere; elektriske 
batterier.  

  Klasse 42   Teknisk forskning; tekniske prosjektstudier; 
pakkedesign; forskning og utvikling av nye produkter 
for andre; datamaskin-programmering; 
datamaskinprogramvaredesign; oppdatering av 
datamaskinprogramvarer; konsultasjon i design og 
utvikling av datamaskinvare; vedlikehold av 
datamaskinprogramvare; tilveiebringelse av 
informasjon om datamaskin-teknologi og 
programmering via et nettsted. 

 
(730) Innehaver: 
 BITTORRENT, INC., 340 BRYANT STREET SUITE 

201, CA94107 SAN FRANCISCO, USA (US) 
(750) Innehavers fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge 
 Innsiger: 
 TFS Trial Form Support International AB , S:t Lars Väg 

46, 22270, LUND, SE 
 Innsigers fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS , P.b. 

678 Sentrum, 0106, OSLO, NO 
 Avgjørelse: 
 Innsigelsen er trukket og innsigelsessaken er hevet. 
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Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving 

(111) Reg.nr.: 1139570 
(210) Søknadsnr.: 201305128 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.07.18 

(540) Gjengivelse av merket

NO-STRESS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18   Leather and imitations of leather and goods made of

these materials included in this class; animal skins, 
hides; travelling trunks and valises; bags and cases; 
beauty cases (empty); attaché-cases; pocket wallets; 
coin purses, not of precious metals; cases for keys and 
documents; ladies bags; backpacks; hip bags and other 
travel requisites included in this class; sports bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, whips and 
saddlery. 

  Klasse 25   Clothing, footwear and headgear; underwear and 
nightwear; belts; braces for clothing (suspenders); 
shawls; ties; inner soles; socks; bath-, swim-, and 
sportwear; baby- and children's clothing; rainwear. 

(730) Innehaver:
Brantano NV, Kwadelapstraat 2, 9320 EREMBODEGEM,
Belgia
Kravstiller:
STRESS HOLDING AS, Grensen 19, 0159 OSLO, Norge
Kravstillers  fullmektig:
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
Avgjørelse:
Kravstiller har trukket kravet om administrativ overprøving
og sak om administrativ overprøving er hevet.

(111) Reg.nr.: 33758 
(210) Søknadsnr.: 40296 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2020.04.01 

(540) Gjengivelse av merket

REDOX 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1   Mineralske pigmenter og ekstendere (bærere),

titanpigmenter (titanhvitt), paster, pigmenter og 
bindemidler, malinger, lakker, fernisser, 
rustbeskyttelsesmidler, bunnstoffer, oljer, 
fortynningsmidler, sikkativer og andre tilsetningsmidler 
for pigmenter og malinger;  

  Klasse 2   Mineralske pigmenter og ekstendere (bærere), 
titanpigmenter (titanhvitt), paster, pigmenter og 
bindemidler, malinger, lakker, fernisser, 
rustbeskyttelsesmidler, bunnstoffer, oljer, 
fortynningsmidler, sikkativer og andre tilsetningsmidler 
for pigmenter og malinger;  

  Klasse 4   Mineralske pigmenter og ekstendere (bærere), 
titanpigmenter (titanhvitt), paster, pigmenter og 
bindemidler, malinger, lakker, fernisser, 
rustbeskyttelsesmidler, bunnstoffer, oljer, 
fortynningsmidler, sikkativer og andre tilsetningsmidler 
for pigmenter og malinger;  

(730) Innehaver:
Kronos Titan AS, Boks 8, 1601 FREDRIKSTAD, Norge
Kravstiller:
Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76,
6824BM ARNHEM, Nederland

Kravstillers  fullmektig: 
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 
Avgjørelse: 
Kravstiller har trukket kravet om administrativ overprøving 
og sak om administrativ overprøving er hevet. 

(111) Reg.nr.: 1152051 
(210) Søknadsnr.: 201303559 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2020.01.20 

(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; functional outdoor

clothing, down outerwear, t-shirts, gloves, hats and caps. 

(730) Innehaver:
Claes Richter, Berguddsvägen 10, 13333
SALTSJÖBADEN, Sverige
Kravstiller:
Sports Group Denmark A/S, Skærskovgårdsvej 5, 8600
SILKEBORG, Danmark
Kravstillers  fullmektig:
Patrade A/S, v/Thomas Kruse Lie, Østre Havnepromenade
26, 9000 AALBORG, Danmark
Avgjørelse:
Registreringen er slettet, jf. varemerkeloven § 37.
Avgjørelsen ble endelig 2020.06.23.
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(111) Reg.nr.: 0850948 
(210) Søknadsnr.: 200506134 
(450) Reg. kunngjort: 2006.04.24 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2020.05.26 

(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

9  Computer software (including software
downloadable from the Internet); compact discs; CD-ROMs.
41  Education; providing of training; sporting and
cultural activities; interactive personalised tutoring; education
services provided on-line from a computer database or the
Internet.

(730) Innehaver:
Whizz Education Ltd , Macmillan House, Paddington
Station, W21FT, LONDON, GB
Kravstiller:
SoftBank Robotics Group Corp. , 1-9-2 Higashi-shimbashi,
Minato-ku, , TOKYO, JP
Kravstillers  fullmektig:
PLOUGMANN VINGTOFT , Postboks 1003 Sentrum,
0104, OSLO, NO
Avgjørelse:
Sak om administrativ overprøving er hevet, da kravet er
trukket.

(111) Reg.nr.: 273897 
(210) Søknadsnr.: 201312051 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.12.12 

(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke

opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til 
bokbinding; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); bobleplast 
for emballasje; kartong for emballasje; papir for pakning 
og emballasje; poser og artikler for emballasje, pakning 
og oppbevaring, laget av papir, kartong eller plastikk; 
materiale for emballasje, inkludert i klassen; bokser laget 
av kartong; papir og kartong; bølgepapp; bokser laget av 
bølgepapp. 

  Klasse 17   Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser; plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og 
isolasjonsmateriale; fleksibel ledninger og bøyelige rør 
(ikke av metall); folier av metall for isolering; folier av 
cellulose til bruk i produksjon; plastmateriale i form av 
folier (halvfabrikat); tetningsmidler for forebygging av 
trekk fra dører; formede gummistriper til bruk som tetning 

for dører; tetningsmaterial for dører og vinduer; materiale 
for emballasje (støtdempende) av gummi eller plast; 
støtdempende materiale for emballasje av gummi for 
transportsbeholdere og -kontainere; ledende skum (plast) 
for emballasjeformål; selvklebende tape, -bånd og -
filmer; tetnings- og isoleringsmaterial. 

  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); tetningsmaterial av 
takpapp; tjæret takpapp; bygningspapp; asfalt; dører 
laget av plast til bygninger; dører laget av tre til 
bygninger; dører laget av glass til bygninger; døråpninger 
(ikke av metall); dører, porter, vinduer og 
vinduskledninger, ikke av metall; plastplater for 
takkleging; takfliser, ikke av metall; vindusbeskyttelse 
(ikke av metall); rør, ikke av metall for ventilasjon- og 
luftkonditioneringsinstallasjoner; stabiliserende duker 
(fiberduker), ikke av metall, for land- og anleggsarbeid; 
ingen av de forannevnte varer til bruk eller i 
beskyttelsesanordninger mot fall eller til bruk som eller i 
bygningsstengsler eller stillaser. 

(730) Innehaver:
T-Emballage AB, Nydalavägen 14, 57435 VETLANDA,
Sverige

(740) Fullmektig:
ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge
Kravstiller:
Protega AB, Verkstadsgatan 6 B, 23166 TRELLEBORG,
Sverige
Kravstillers  fullmektig:
APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Norge
Avgjørelse:
Kravstiller har trukket kravet om administrativ overprøving
og sak om administrativ overprøving er hevet.
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201704244
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
9  Cases for smartphones; cell phone straps;
telecommunication devices and apparatus; mobile
phone neck straps; mobile phone cases; mobile phone
accessories; loudspeakers; cabinets for loudspeakers;
battery chargers for use with telephones; headphones;
earphones; telephone apparatus; intercoms; mobile
phones; antennas; audio- and video-receivers;
camcorders; electric capacitors for telecommunication
apparatus; compact disc players; digital cameras; digital
photo frames; DVD players; electro-dynamic apparatus
for the remote control of signals; electronic notice
boards; facsimile machines; Global Positioning System
(GPS) apparatus; hands free kits for phones; high-
frequency apparatus; intercommunication apparatus;
musical juke boxes; microphones; electric monitoring
apparatus; navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); optical data media; personal stereos;
portable media players; radar apparatus; radio pagers;
radios; record players; remote control apparatus;
satellite navigational apparatus; smartphones; sound
and image recording apparatus; sound recording
carriers; sound reproduction apparatus; sound
transmitting apparatus; television apparatus;
transmitters of electronic signals; vehicle radios; video
recorders; telecommunication machines and devices for
use in assisting in improving safety of car driving; audio
equipment; car stereos; car televisions; in-car telephone
handset cradles; protective cases for personal digital
assistants; computer mouse; computer operating
programs, recorded; computer programs, recorded;
computer programs, downloadable; personal
computers; personal computers for vehicles; tablet
computers; computers for use in remote monitoring of
fuel cell power generators using communication
networks; carrying cases adapted for computers; covers
and cases for mobile telephones; covers and cases for
tablet computers and notebook computers; computer
programs for mobile phones; computer programs for
fuel saving drive diagnosis devices; blank USB flash
drives; computer keyboards; apparatus and installations
for the production of X-rays, not for medical purposes;
bar code readers; central processing units; integrated
circuits; computer memory devices; computer
peripheral devices; computer software applications,
downloadable; computer software, recorded; data
processing apparatus; disks, magnetic; electronic
agendas; electronic book readers; electronic pocket
translators; electronic tags for goods; integrated circuit
cards; interfaces for computers; lasers, not for medical
purposes; light-emitting diodes (LED); magnetic data
media; marine depth finders; metal detectors for
industrial or military purposes; microprocessors; mouse
pads; optical character readers; printed circuit boards;
printed circuits; printers for use with computers;
protection devices against X-rays, not for medical
purposes; sonars; electronic components; electronic
memory devices; electronic control apparatus and
instruments for vehicles; electronic display units for
vehicles; electronic cruise control apparatus; computer
hardware and software; navigation computers for cars;
electric safety monitoring apparatus; vehicle safety
apparatus in the nature of an on-board vehicular video
surveillance systems; motor vehicle adaptive cruise
control devices; electronic controllers for motor vehicle

braking; motor vehicle cameras and sensors for 
detecting road lane markers, pedestrians, objects 
outside of the vehicle, and relative distance thereof from 
a vehicle; lane departure warning alarm systems for 
motor vehicles; electronic motor vehicle steering 
systems for assisting vehicles to stay on course near 
the center of a lane; front collision warning alarm 
systems for motor vehicles; motor vehicle lighting 
systems to automatically activate and deactivate high 
beam headlights upon sensing oncoming vehicle; 
eyeglasses; goggles for sports; sunglasses; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass 
frames; contact lenses; containers for contact lenses; 
spectacle lenses; protective helmets for automobile 
races; downloadable image files; pre-recorded video 
discs; pre-recorded videos; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; 
downloadable electronic publications.  
12  Driving motors for land vehicles; engine mounts for 
land vehicles; engines for land vehicles; jet engines for 
land vehicles; motors for land vehicles; propulsion 
mechanisms for land vehicles; turbines for land 
vehicles; axle bearings for land vehicles; axles for land 
vehicles; axle journals; axles for vehicles; cardan shafts 
for vehicles; universal joints for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles; automobile chains; 
connecting rods for land vehicles, other than parts of 
motors and engines; gear boxes for land vehicles; 
gearing for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; 
reduction gears for land vehicles; torque converters for 
land vehicles; transmission chains for land vehicles; 
transmission shafts for land vehicles; transmissions for 
land vehicles; power transmission belts for land 
vehicles; shock absorbers for automobiles; shock 
absorbing springs for vehicles; suspension shock 
absorbers for vehicles; torsion bars for vehicles; vehicle 
suspension springs; brake discs for vehicles; brake 
linings for vehicles; brake pads for automobiles; brake 
segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes 
for vehicles; boats and ships; structural parts for boats; 
structural parts for ships; aircraft; structural parts for 
aircraft; electrically powered motor vehicles; electric 
tricycles; buses; trucks; ambulances; racing cars; 
amphibious vehicles; snowmobiles; armored vehicles; 
fork lift trucks; camping cars; tractors; trailers; trolley 
buses; hearses; automobiles and structural parts 
therefor; structural parts for buses; structural parts for 
trucks; automobile bodies; automobile bonnets; 
automobile bumpers; automobile chassis; automobile 
dashboards; automobile doors; automobile door 
handles; automobile hoods; automobile horns; 
automobile seats; automobile seat covers; automobile 
sunroofs; automobile tires; automobile wheels; spokes 
for automobile wheels; inner tubes for automobile tires; 
automobile wheel rims; rearview mirrors for 
automobiles; automobile windows; automobile 
windscreens; automobile windshields; automobile 
convertible tops; safety belts for automobile seats; 
safety harnesses for automobile racing; safety 
harnesses for automobile seats; security harness for 
automobile seats; steering wheels for automobiles; 
steering wheel covers for automobiles; air bags for 
automobiles, buses and trucks; safety belts for 
automobile seats; seat belt pre-tensioners for 
automobiles; brake pedals for land vehicles; direction 
signals for automobiles; leather upholstery for 
automobile seats; leather upholstery for automobiles; 
cigar lighters for automobiles; shaped automobile 
covers; mudguards for automobiles; luggage carriers for 
automobiles; spare wheel holders for automobiles; 
automobile roof racks; headlight wipers; windscreen 
wipers; windscreen wiper blades; motor vehicle brake 
control systems for applying emergency braking at low 
vehicle speeds; electronic brake control apparatus for 
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automobiles; two-wheeled motor vehicles; bicycles; 
structural parts for motorcycles; structural parts for 
bicycles.  
14  Key rings; jewelry cases of precious metal; trophies 
of precious metal; commemorative shields; pin badges; 
ornaments of precious metal; bracelets (jewelry); 
brooches (jewelry); necklaces (jewelry); pendants 
(jewelry); tie pins; badges of precious metal; charms 
(jewelry); cufflinks; shoe ornaments of precious metal; 
clocks; watches; horological and chronometric 
instruments and cases therefor; horological and 
chronometric instruments and parts thereof.  
16  Paper gift bags for wine; bags of paper for 
packaging; boxes of cardboard or paper; bags of 
plastics, for packaging; paper; cardboard; stickers; 
cards; pocket memorandum books; paper notebooks; 
writing instruments; erasers; seals (stationery); 
bookmarkers; underlays for writing paper; rulers for 
stationery and office use; pouches for writing 
instruments; writing cases; drawing pads; memo blocks; 
stationery-type portfolios; file folders; terrestrial globes; 
paper bows for gift wrap; stationery; picture postcards; 
catalogs; calendars; magazines; books; pamphlets; 
newsletters; printed matter; photographs; photograph 
stands; plastic shopping bags.  
18  Handbag frames; purse frames; horseshoes, not of 
metal; bags of leather, for packaging; boxes of leather 
or leather board; envelopes, of leather, for packaging; 
pouches, of leather, for packaging; leads for pets; 
collars for pets; clothing for pets; holders for vehicle 
inspection certificate; card cases; credit card cases of 
leather; purses; wallets; pocket wallets; coin purses, not 
of precious metal; suitcases; handbags; rucksacks; key 
cases; business card cases; bags; drawstring pouches; 
briefcases; wheeled shopping bags; attache cases; 
shopping bags; bags for sports; small backpacks; 
school satchels; travelling bags; tote bags; travelling 
cases of leather; luggage tags of leather; vanity cases, 
not fitted; umbrellas; walking sticks; canes; metal parts 
of canes and walking-sticks; handles for canes and 
walking-sticks.  
20  Cushions; Japanese floor cushions (zabuton); 
pillows; mattresses; fans for personal use, non-electric; 
beds for household pets; dog kennels; nesting boxes for 
small birds; tool boxes, not of metal; wind chimes; 
inflatable publicity objects; upright signboards of wood 
or plastics.  
21  Electric toothbrushes; powder compacts of precious 
metal sold empty; cosmetic utensils; toilet utensils; 
cups; mugs; dishes; beer jugs; beer mugs; servingware 
[dishes] for serving food; servingware [vessels] for 
serving beverages; beer mugs; liqueur sets; lunch 
boxes; pitchers; salad bowls; saucers; services 
(dishes); table plates; teapots; glass beverageware; tea 
canisters; tumblers for use as drinking glasses; drinking 
glasses; flower pots; hydroponic plant pots for home 
gardening; watering cans; piggy banks; vases; holders 
for flowers and plants; brushes for footwear; shoe 
horns; shoe shine cloths; shoe shine sponges and 
cloths; shoe-trees.  
24  Towels of textile; Japanese cotton towels (tenugui); 
handkerchiefs of textile; woven textile goods for 
personal use; mosquito nets; bed sheets; comforters; 
quilts; duvet covers; pillowcases; bed blankets; table 
napkins of textile; glass cloths; shower curtains of textile 
or plastic; banners, not of paper; flags, not of paper; 
seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains; 
tablecloths, not of paper; draperies.  
25  Camisoles; T-shirts; clothing; coats; sweaters; 
cardigans; vests; waistcoats; shirts; cuffs; sport shirts; 
dresses; skirts; blouses; polo shirts; shirts for suits; 
sweatshirts; trousers; wind-resistant jackets; jerseys; 
nightwear; underwear; swimsuits; swimming caps 
(bathing caps); traditional Japanese clothing; sleep 
masks; aprons; collar protectors for wear; socks; 
stockings other than special sportswear; puttees and 
gaiters; fur stoles; shawls; scarves; Japanese style 
socks (tabi); Japanese style socks covers (tabi covers); 
gloves (clothing); neckties; neckerchiefs; bandanas; 

mufflers; ear muffs; sleep masks; nightcaps; headgear 
for wear; caps (headwear); hats; visors; garters; sock 
suspenders; braces for clothing; waistbands; belts for 
clothing; footwear (other than "shoe dowels, shoe pegs, 
tongue or pullstrap for shoes and boots, hobnails, 
protective metal members for shoes and boots"); driving 
shoes other than special shoes for sports; sandals; 
slippers; mules.  
28  Toys for domestic pets; home video game 
machines; hand-held games with liquid crystal displays; 
toys; stuffed toys; toy vehicles; teddy bears; dolls; go 
games; Japanese playing cards (utagaruta); Japanese 
chess (shogi games); dice; Japanese dice games 
(sugoroku); dice cups; Chinese checkers games; chess 
games; checkers games; conjuring apparatus; 
dominoes; playing cards; Japanese playing cards 
(hanafuda); mah-jong; slot machines; game machines 
and apparatus; billiard equipment; sports equipment, 
other than for climbing, surfing, water-skiing and scuba 
diving; golf equipment; golf balls; golf ball markers; golf 
gloves; golf clubs; golf club heads; fitted head covers 
for golf clubs; golf bags, with or without wheels; tennis 
implements; tennis rackets; tennis balls; fishing tackle; 
butterfly nets.  
41  Vehicle-driving instruction; driver safety training; 
educational and instruction services; educational and 
instruction services relating to arts and crafts; 
educational and instruction services relating to sport; 
educational and instruction services relating to music 
and dance; educational and training services relating to 
games; educational services provided by schools; 
provision of educational examinations and tests; 
provision of educational information; arranging, 
conducting and organization of seminars; providing 
electronic publications from a global computer network 
or the Internet, not downloadable; reference libraries of 
literature and documentary records; book rental; 
organization of sports events and competitions; 
organization of professional golf tournaments or 
competitions; organization, arranging and conducting of 
soccer games; organization, arranging and conducting 
of sumo wrestling competitions; organization, arranging 
and conducting of boxing matches; organization, 
arranging and conducting of baseball games; 
organization of entertainment events excluding movies, 
shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and auto races; 
arranging award ceremonies and gala evenings for 
entertainment purposes; conducting of live 
entertainment events and film festivals; conducting of 
film festivals; organization, arranging and conducting of 
auto races; providing amusement facilities.  
43  Providing temporary accommodation; providing food 
and drink; bar services; cafe, cafeteria and restaurant 
services; rental of conference rooms; rental of facilities 
for exhibitions.  

(731) Søker:
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading
as TOYOTA MOTOR CORPORATION) , 1, Toyota-cho,
471-8571, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JP

(740) Fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN,
NO
Søknad inngitt:
2017.04.06
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.03.16):
Merket nektes virkning i Norge for varene i klasse 9 og
14.
Merket gis virkning i Norge for varene i klasse 12, 16,
18, 20, 21, 24, 25 og 28 og tjenestene i klasse 41 og
43.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2020.05.18
Klagenemndas avgjørelse av 2020.07.01:
1 Klagen tas til følge.
2 Internasjonal registrering nr. 1338364, med
søknadsnummer 201704244, det kombinerte merket
GR TOYOTA GAZOO RACING, gis virkning i Norge
også for varene i klasse 9 og 14, i tillegg til varene og
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tjenestene i klasse 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 og 
43.

(210) Søknadsnr.: 201714287
(540) Gjengivelse av merket

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

9   Lydsystem som omfatter mikrofoner, trådløse
sendere, og lydnettverksgrensesnitt; trådløse sendere;
lydnettverksgrensesnitt; mikrofoner.

(731) Søker:
Shure Incorporated , 5800 W. Touhy Avenue, IL60714,
NILES, US

(740) Fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO
Søknad inngitt:
2017.10.27
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.04):
Det søkte ordmerket «MICROFLEX» nektes registrert
for samtlige varer.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.12.13
Klagenemndas avgjørelse av 2020.03.19:
1 Klagen forkastes.
2 Søknadsnummer 201714287, ordmerket
MICROFLEX, nektes registrert.

(210) Søknadsnr.: 201603486
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
29  Kjøtt, fisk, fersk og fryst fisk, fjærkre og vilt;
kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og
grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og
melkeprodukter; spiselige oljer og fett.
35  Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester;
salg og markedsføring av fersk og fryst fisk.
40  Bearbeiding av materialer; bearbeiding av
fersk og fryst fisk; nedfrysing av mat, herunder fersk og
fryst fisk; produksjon av mat, herunder fersk og fryst
fisk.

(731) Søker:
Lerøy Seafood AS , Thormøhlens gate 51 B, 5006,
BERGEN, NO

(740) Fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN,
NO
Søknad inngitt:
2016.03.10
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.11.29):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2020.01.29
Klagenemndas avgjørelse av 2020.03.26:
1 Klagen forkastes.
2 Det kombinerte merket NORWAY SEAFOODS
VILLFANGET REN MAT FRA HAVET, med
søknadsnummer 201603486, nektes registrering.
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Merkeendringer 

I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 

(111) Reg.nr.: 200280 
(151) Reg.dato.: 1999.11.15 
(180) Reg. utløper: 2029.11.15
(210) Søknadsnr.: 199901486
(220) Inndato: 1999.02.15 
(540) Gjengivelse av det nye merket:

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

(730) Innehaver:
Corporation of the President of the Church of Jesus
Christ of Latter-Day Saints, 50 East North Temple
Street, UT84150 SALT LAKE CITY, USA

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

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

fotografiske,  kinematografiske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, 
måling, signalering, kontroll, livredning og  
undervisning; apparater for opptak, overføring og 
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, 
grammofonplater; salgsautomater og  mekanismer for 
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,  
databehandlingsutstyr og datamaskiner, 
brannslokningsapparater;  innregistrerte 
dataprogrammer. 

  Klasse 16   Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke 
opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til 
bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; 
klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; 
artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner 
og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og 
undervisningsmateriell (ikke apparater); 
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; 
trykktyper; klisjéer. 

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

  Klasse 42   Godgjørende og sosialt støttearbeid til og veldedighet 
overfor trengende og vanskeligstilte familier og 
enkeltpersoner; utdeling og tilveiebringelse av mat, 
klær og medisiner; prestegjerninger og pastorale 
tjenester, sjelesørger virksomhet; misjon og 
misjonærvirksomhet; organisering og avholdelse av 
religiøse møter; arvelære, genetisk og genealogisk 
forskning, slektsgranskning; etterforskning av 
forsvunne personer; profesjonell rådgivning overfor 
enkeltpersoner og familier relatert til følelsesmessige 
og familieproblemer eller avhengighet og misbruk av 
alkohol eller andre stoffer eller nytelsesmidler; 
rådgivning relatert til kosthold og spisevaner; 
helsetjenester; bevertning og tilbringing av mat og 
drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk 
behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, 
jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; 
vitenskapelig og industriell forskning; design og 
utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, 
Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, 
rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, 
dataprogrammer, datasystemer, globale nettverk, world 
wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og 
utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring 

av og support for datanettverk og dataprogramvare; 
utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell 
design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -
nettverk for andre. 

(450) Kunngj. reg. dato: 1999.12.06

(111) Reg.nr.: 308386 
(151) Reg.dato.: 2020.02.17 
(180) Reg. utløper: 2029.09.12
(210) Søknadsnr.: 201912099
(220) Inndato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av det nye merket:

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

(531) Fig. klass.: 200516 Identifikasjonskort, 
magnetiske eller andre bankkort, 
sjekk###279901 "A" 

(730) Innehaver:
AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134
OSLO, Norge

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for betaling,

kredittkort og betalingskort (elektroniske), elektroniske 
publikasjoner.  

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
organisering og markedsføring av 
medlemsfordelsprogrammer, kundefordelsprogrammer 
og kundelojalitetsprogrammer;  fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter; innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg av olje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester, betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

(450) Kunngj. reg. dato: 2020.02.24
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(111) Reg.nr.: 308387 
(151) Reg.dato.: 2020.02.17 
(180) Reg. utløper: 2029.09.12 
(210) Søknadsnr.: 201912100 
(220) Inndato: 2019.09.12 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(531) Fig. klass.: 200516 Identifikasjonskort, 

magnetiske eller andre bankkort, 
sjekk###279901 "A" 

(730) Innehaver: 
 AGRIKJØP AS, Postboks 9230 Grønland, 0134 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 
0110 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske kort, smartkort, magnetkort for betaling, 

kredittkort og betalingskort (elektroniske), elektroniske 
publikasjoner.  

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, 
organisering og markedsføring av 
medlemsfordelsprogrammer, kundefordelsprogrammer 
og kundelojalitetsprogrammer;  fremforhandling av 
innkjøpsavtaler for medlemsbedrifter; innkjøpstjenester 
for medlemsbedrifter; formidling av salg av olje-, 
drivstoff-, brennstoff- og fyringsprodukter.  

  Klasse 36   Finansielle tjenester, betalingstjenester, 
kredittjenester, betalings- og kredittkorttjenester; 
forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom. 

 
(450) Kunngj. reg. dato: 2020.02.24 

  

 
(111) Reg.nr.: 309669 
(151) Reg.dato.: 2020.05.07 
(180) Reg. utløper: 2030.01.16 
(210) Søknadsnr.: 202000730 
(220) Inndato: 2020.01.16 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

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

 ULLKORGA BODIL KORSHAMN, Rindalsvegen 1, 
6657 RINDAL, Norge 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 20   Dyner og puter; vektdyner; hodestøtteputer; 

ryggputer, ikke for medisinsk formål; madrasser og 
overmadrasser; ammeputer; gravidputer. 

  Klasse 24   Tekstiler; putevar og dynetrekk. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring; salg 

av de angitte produktene i klassene 20 og 24. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2020.05.18 
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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.: 276479 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
(151) Int. reg. dato: 2014.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2024.01.17 
(210) Søknadsnr: 201400677 
(220) Inndato: 2014.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITOR 
(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 1   Kjemiske produkter og gasser til industrielle og 
vitenskapelige formål; kjemikalier og gasser til bruk i 
marin og/eller maritim industri; industrielle gasser og 
kjølemidler; rense- og avfettingskjemikalier; kjemikalier 
for vannbehandling; kjemikalier for olje- og 
gassbehandling; edelgass; ubearbeidede syntetiske 
harpikser; ubearbeidet plast; ildslukningsmidler, 
herunder brannslukkende gasser, skum, pulver og 
væsker; brannhindrende og flammeresistente 
preparater; kjemikalieutslippsoppløsningsmidler; 
overflateaktive kjemiske midler; kjemiske produkter for 
industriell fjerning av korrosjon og forurensninger; 
oljenedbrytende og oljespaltende midler; kjemiske 
produkter til marin og industriell behandling av 
bunkersolje og tung fyringsolje; preparater og midler for 
herding og lodding, herunder preparater for sveising; 
kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; 
garvestoffer; klebemidler for industriell bruk. 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; korrosjon- og 
rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler; de 
forannevnte varer værende for bruk på/i båter og skip 
og offshore-installasjoner og/eller innen marin og 
maritim industri og/eller i offshore olje- og gassindustri. 
Registreringen omfatter ikke fargeoppløsninger. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, skuring og sliping; maling- og 
rustfjerningsmidler; industrielle slipemidler; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; poleringspapir, sandpapir, slipepapir, 
smergelpapir; de forannevnte varer værende for bruk 
på/i båter og skip og offshore-installasjoner og/eller 
innen marin og maritim industri og/eller i offshore olje- 
og gassindustri. 

  Klasse 6   Uedle metaller og deres legeringer; byggematerialer 
av metall; transportable bygninger av metall; 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); rør og rørledninger av metall; varer av 
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
konsumartikler for sveising, herunder sveisewire og 
sveisepinner og staver; sveisemetall; deler og tilbehør 
til kjøleapparater og kjøleskap; malmer; deler og 
tilbehør til de forannevnte varer. 

  Klasse 7   Maskiner, maskinverktøy og verktøymaskiner; 
elektriske sveisemaskiner og -apparater; gassdrevne 
sveiseapparater; kompressorer for kjøleapparater og -
anlegg; utstyr, apparater og maskiner for behandling av 
overflater; utstyr, apparater og maskiner for 
sandblåsing; utstyr, apparater og maskiner for sliping; 
utstyr, apparater og maskiner for påføring av maling og 
belegninger på overflater; utstyr, apparater og maskiner 
for sprøytemaling; utstyr, apparater og maskiner for 
høytrykksvasking; trykkluftverktøy, 
trykkluftkompressorer; motorer (unntatt for 
landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring 
av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); pumper og 

pumpesystemer og installasjoner, herunder pumpe og 
pumpesystemer og installasjoner for dosering og 
sirkulering av kjemikalier og væsker; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder ikke-elektriske apparater og verktøy for 
sveising; brann- og fluktrelaterte håndredskaper; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske 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; 
software; brannslukningsapparater og -installasjoner; 
brannhemmende og/eller brannhindrende apparater, 
systemer og installasjoner; 
brannbekjempningsapparater, systemer og 
installasjoner; sikkerhetsapparater, -installasjoner og -
utstyr; pusteapparater, sporings- og alarmapparater, -
systemer og -installasjoner; livredningsutstyr; 
redningsflåter og -bøyer; beskyttelsesbekledning; 
apparater til elektrisk buesveising, elektrisk 
installasjonsmateriale; deler og tilbehør til alle de 
forannevnte varer. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; respiratorer og 
masker for kunstig åndedrett; 
gjenopplivningsapparater; bårer; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, 
vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjonerings- og 
ventilasjonsanlegg, kjølerom, kjølelagre, kjøleanlegg, 
fryserom, fryselagre, fryseanlegg; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 17   Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale, herunder fittings og 
pakninger; bøyelige rør (ikke av metall); fleksible 
slanger og rør, ikke av metall; gummi- og plastslanger 
for luftkondisjoneringsanlegg; gummi- og plastslanger 
for sprøytemaling; gummi og plastslanger for 
høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av 
metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; 
rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for 
brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for 
brannmenn; materialer for emballering (polstring) av 
gummi eller plast; flytende lenser mot forurensning; 
fugekitt for leddforbindelser; gummipropper, kitt 
(tetningsmidler), koblingsforinger; loddetråd av plast; 
isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; 
pakninger; ringer av gummi; rør av tekstiler; slanger av 
lerret; armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; 
vanningsslanger; ventiler av gummi; oljeabsorberende 
pads, puter og duker for opptaging og opprensing av 
oljesøl; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
regnskapstjenester; kostnadsrapportering; 
kostnadsberegning; driftsbokføring; inventar- og 
lagerstyring, -håndtering og -kontroll; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings- og/eller kontortjenester); 
markedsføringstjenester; markedsforskningstjenester, 
markedsundersøkelsestjenester; import- og 
eksportagenttjenester; arrangering og koordinering 
(forretnings -og/eller kontortjenester) av 
tilveiebringelse/forsyning av varer, forsyninger og 
drivstoff samt av støtteytelser til skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; arrangering og tilveiebringelse/forsyning 
(forretnings- og/eller kontortjenester) av marine og 
maritime industrielle reservedeler og maskineri for 
skipsredere, befraktere og cargoeiere; 
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arbeidsformidlingstjenester for tilveiebringelse/forsyning 
av mannskap og personell for skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; bemanningstjenester; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Prospektering og inngåelse av skips- og 
befraktningsforsikring for skipsredere; håndtering av 
monetære shippingformaliteter relatert til toll-, havne-, 
pass- og helsetjenester; forsikringstjenester, 
forsikringsmegling; forsikringsagenttjenester; 
underskrivingtjenester (garanti og forsikringstjenester); 
assurandørtjenester; gjenforsikringstjenester; 
skadevurderings- og skadereguleringstjenester; 
gjeldsfaktoring; tollmegling; tollklarering av last, 
informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
inspeksjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet; skipsbygging; inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og resirkulering av 
skip og maritime rigger og plattformer; inspeksjon av 
skipsbygging og skipsbyggeprosjekter; bygging, 
installasjon, inspeksjon, velikehold og reparasjon av 
brannbekjempnings-, rednings- og sikkerhetsutstyr, -
apparater, -systemer og -anlegg, samt av kjøle- varme-
, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater, 
systemer og anlegg; vedlikehold av isolering; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske anlegg og systemer, herunder 
elektroautomasjonsanlegg og -systemer; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
gassdistribusjonssystemer; bygging, installasjon, 
inspeksjon og reparasjon av sveisegass- og 
nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; fylling og testing av 
gassbeholdere; rengjøring og reparasjon av kjeler, 
malevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; undervannsreparasjoner; 
utleie av sveisemaskiner og -utstyr; utleie av 
gassflasker; utleie av luftkompressorer; utleie av 
maskiner, anlegg og utstyr for bygge-, vedlikeholds- og, 
reparasjonsformål; utleie av rengjøringsmaskiner og -
utstyr; utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og -utstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 39   Logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; 
shippingtjenester (skipsfart); skipsmeglervirksomhet, 
bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner på vegne 
av skipsredere, befraktere eller cargoeiere; 
konteinerhåndtering; distribusjon av varer; levering av 
varer; lager- og oppbevaringsvirksomhet; pakking og 
lagring av varer; inspeksjon av befordringsmidler eller 
av gods før transport; transport av varer eller cargo; 
cargohåndteringstjenester; logistikktjenester for 
skipsredere, befraktere, eller cargoeiere; 
tilveiebringelse av skip; mannskaps- og 
passasjerlogistikktjenester; arrangering av reiser; 
tjenester i forbindelse med emballering og pakking av 
gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester i 
forbindelse med maritim buksering, lossing og lasting 
og driften av havner og dokker; utleie av 
transportmidler, herunder båter og skip; utleie av 
containere; utleie av lagerplass; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
innpakning og lagring av varer; reisetilrettelegging; 
virksomhet for skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; varelevering og varemegling; 
arrangering av ekskursjoner på land; overvåking av 
havne- og terminaloperasjoner; havnetjenester; 
distribusjonstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilveiebringelse av trening i bruk og drift av 
sikkerhetsutstyr og -installasjoner; trening i 
sikkerhetsreglementer; informasjon og rådgivning 

vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil, herunder design og analyse; 
vann- og oljeanalysetjenester på skip eller i 
laboratorier; industriell analyse og forskning; 
ingeniørtjenester; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 276480 
(151) Reg.dato.: 2014.06.17 
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(180) Registreringen utløper: 2024.01.17 
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(740) Fullmektig: 
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Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; korrosjon- og 
rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler; de 
forannevnte varer værende for bruk på/i båter og skip 
og offshore-installasjoner og/eller innen marin og 
maritim industri og/eller i offshore olje- og gassindustri. 
Registreringen omfatter ikke fargeoppløsninger. 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, skuring og sliping; maling- og 
rustfjerningsmidler; industrielle slipemidler; såper, 
parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; poleringspapir, sandpapir, slipepapir, 
smergelpapir; de forannevnte varer værende for bruk 
på/i båter og skip og offshore-installasjoner og/eller 
innen marin og maritim industri og/eller i offshore olje- 
og gassindustri. 

  Klasse 8   Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), 
herunder ikke-elektriske apparater og verktøy for 
sveising; brann- og fluktrelaterte håndredskaper; deler 
og tilbehør til alle de forannevnte varer. 

  Klasse 10   Medisinske apparater og instrumenter; respiratorer og 
masker for kunstig åndedrett; 
gjenopplivningsapparater; bårer; deler og tilbehør til 
alle de forannevnte varer. 

  Klasse 17   Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt 
varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre 
klasser, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, 
paknings- og isolasjonsmateriale, herunder fittings og 
pakninger; bøyelige rør (ikke av metall); fleksible 
slanger og rør, ikke av metall; gummi- og plastslanger 
for luftkondisjoneringsanlegg; gummi- og plastslanger 
for sprøytemaling; gummi og plastslanger for 
høytrykksvasking og -spyling; forbindelsesrør, ikke av 
metall; rør- og slangearmatur, ikke av metall; 
rørforbindelser, ikke av metall; koblinger og armatur for 
brannslanger, ikke av metall; asbestskjermbrett for 
brannmenn; materialer for emballering (polstring) av 
gummi eller plast; flytende lenser mot forurensning; 
fugekitt for leddforbindelser; gummipropper, kitt 
(tetningsmidler), koblingsforinger; loddetråd av plast; 
isolasjonsmaling, muffer for rør, ikke av metall; 
pakninger; ringer av gummi; rør av tekstiler; slanger av 
lerret; armatur for trykkluftslanger, ikke av metall; 
vanningsslanger; ventiler av gummi; oljeabsorberende 
pads, puter og duker for opptaging og opprensing av 
oljesøl; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 



 begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker 2020.07.13 - nr 29/20

79 
 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
regnskapstjenester; kostnadsrapportering; 
kostnadsberegning; driftsbokføring; inventar- og 
lagerstyring, -håndtering og -kontroll; fremsøkings- og 
innkjøpstjenester (forretnings og/eller kontortjenester); 
håndtering av shippingformaliteter relatert til toll-, 
havne-, pass- og helsetjenester; 
markedsføringstjenester; markedsforskningstjenester, 
markedsundersøkelsestjenester; import- og 
eksportagenttjenester; arrangering og koordinering 
(forretnings og/eller kontortjenester) av 
tilveiebringelse/forsyning av varer, forsyninger og 
drivstoff samt av støtteytelser til skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; arrangering og tilveiebringelse/forsyning 
(forretnings og/eller kontortjenester) av marine og 
maritime industrielle reservedeler og maskineri for 
skipsredere, befraktere og cargoeiere; 
arbeidsformidlingstjenester for tilveiebringelse/forsyning 
av mannskap og personell for skipsredere, befraktere 
og cargoeiere; bemanningstjenester; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 36   Prospektering og inngåelse av skips- og 
befraktningsforsikring for skipsredere; håndtering av 
monetære shippingformaliteter relatert til toll-, havne-, 
pass- og helsetjenester; forsikringstjenester, 
forsikringsmegling; forsikringsagenttjenester; 
underskrivingtjenester (garanti og forsikringstjenester); 
assurandørtjenester; gjenforsikringstjenester; 
skadevurderings- og skadereguleringstjenester; 
gjeldsfaktoring; tollmegling; tollklarering av last, 
informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte 
tjenester. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, 
inspeksjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og 
reparasjonsvirksomhet; skipsbygging; inspeksjon, 
vedlikehold, reparasjon, destruksjon og resirkulering av 
skip og maritime rigger og plattformer; inspeksjon av 
skipsbygging og skipsbyggeprosjekter; bygging, 
installasjon, inspeksjon, velikehold og reparasjon av 
brannbekjempnings-, rednings- og sikkerhetsutstyr, -
apparater, -systemer og -anlegg, samt av kjøle- varme-
, ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater, 
systemer og anlegg; vedlikehold av isolering; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektriske anlegg og systemer, herunder 
elektroautomasjonsanlegg og -systemer; bygging, 
installasjon, inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
gassdistribusjonssystemer; bygging, installasjon, 
inspeksjon og reparasjon av sveisegass- og 
nøytralgassinstallasjoner; bygging, installasjon, 
inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av 
inertgassanlegg og -systemer; fylling og testing av 
gassbeholdere; rengjøring og reparasjon av kjeler, 
malevirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner; undervannsreparasjoner; 
utleie av sveisemaskiner og -utstyr; utleie av 
gassflasker; utleie av luftkompressorer; utleie av 
maskiner, anlegg og utstyr for bygge-, vedlikeholds- og, 
reparasjonsformål; utleie av rengjøringsmaskiner og -
utstyr; utleie av avfallsbehandlingsmaskiner og -utstyr; 
informasjon og rådgivning vedrørende alle de 
forannevnte tjenester. 

  Klasse 39   Logistikk- og transport- og befraktningsvirksomhet; 
shippingtjenester (skipsfart); skipsmeglervirksomhet, 
bunkersmeglervirksomhet, 
transportmeglingsvirksomhet, transportreservering; drift 
av transportmidler; arrangering og ledelse av transport 
av cargo og/eller konteinere til og fra havner på vegne 
av skipsredere, befraktere eller cargoeiere; 
konteinerhåndtering; distribusjon av varer; levering av 
varer; lager- og oppbevaringsvirksomhet; pakking og 
lagring av varer; inspeksjon av befordringsmidler eller 
av gods før transport; transport av varer eller cargo; 
cargohåndteringstjenester; logistikktjenester for 
skipsredere, befraktere, eller cargoeiere; 
tilveiebringelse av skip; mannskaps- og 
passasjerlogistikktjenester; arrangering av reiser; 
tjenester i forbindelse med emballering og pakking av 
gods før avsendelse; lasthåndtering; tjenester i 

forbindelse med maritim buksering, lossing og lasting 
og driften av havner og dokker; utleie av 
transportmidler, herunder båter og skip; utleie av 
containere; utleie av lagerplass; informasjon og 
rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
innpakning og lagring av varer; reisetilrettelegging; 
virksomhet for skipsklareringstjenester hos tollvesen, 
havnemyndigheter, immigrasjonsmyndigheter og 
helsemyndigheter; varelevering og varemegling; 
arrangering av ekskursjoner på land; overvåking av 
havne- og terminaloperasjoner; havnetjenester; 
distribusjonstjenester; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
tilveiebringelse av trening i bruk og drift av 
sikkerhetsutstyr og -installasjoner; trening i 
sikkerhetsreglementer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil, herunder design og analyse; 
vann- og oljeanalysetjenester på skip eller i 
laboratorier; industriell analyse og forskning; 
ingeniørtjenester; design og utvikling av datamaskiner 
og dataprogrammer; informasjon og rådgivning 
vedrørende alle de forannevnte tjenester. 
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  Klasse 1   Katalysatorer for kjemiske og biokjemiske prosesser; 
kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så 
vel som i landbruk, hagebruk og skogbruk; 
ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
brannsluknings- og brannhindringsmidler; preparater og 
midler for herding og lodding; garvestoffer for dyreskinn 
og -huder; bindemidler for bruk i industrien; kitt og 
annen fyllmasse; kompost, gjødsel og gjødningsmidler; 
biogass og biodrivstoff, biologiske preparater for bruk i 
industri og vitenskap. 

  Klasse 9   Bioreaktorer for laboratoriebruk; programvarer 
[innregistrerte edb programmer]; programvare for 
diagnostisering og feilsøking; programvare; 
programvare for opprettelse, forenkling og styring av 
ekstern tilgang til, og kommunikasjon med, lokale og 
globale nettverk; integrerte programvarepakker; 
dataprogrammer og programvare; datamaskinvare og 
programvare for databasestyring; operative 
programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
datamaskinvare og programvare for oppsett og 
konfigurasjon av fjernnett (wan); datamaskinvare og 
programvare for oppsett og konfigurasjon av lokalnett 
(lan); dataprogramvare for overvåking og styring av 
tilgangsserverprogrammer; dataprogramvare; 
databehandlingsprogrammer; monitorer 
[dataprogrammer]; dataprogrammer, nedlastbare; 
dataprogrammer, innspilte; dataprogramvare for å 
automatisere datalagring; industriell 
prosesstyringsprogramvare; dataprogrammer for 
tilkobling til eksterne datamaskiner og datanettverk; 
dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av 
forretningsprosesser; dataprogramplattformer, innspilte 
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eller nedlastbare; nedlastbar dataprogramvare for 
fjernovervåkning og analyse. 

  Klasse 11   Bioreaktorer for bruk innen avfallshåndtering, 
avfallsnedbryting, avfallsgjenvinning; apparater og 
installasjoner for oppvarming, kjøling, dampproduksjon, 
koking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære 
formål, bioreaktor for produksjon av biogass. 

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av maskiner for 
bearbeiding av organisk avfall; reparasjon og 
vedlikehold av anlegg for avfallshåndtering fra industri; 
reparasjon og vedlikehold av anlegg for 
avfallshåndtering fra husdyrhold, reparasjon og 
vedlikehold av anlegg for gjenvinning av avfall fra fisk 
og sjødyr, reparasjon og vedlikehold av anlegg for 
gjenvinning og håndtering av matavfall, reparasjon og 
vedlikehold av anlegg for håndtering og gjenvinning av 
kloakk. 

  Klasse 40   Bearbeiding og resirkulering av avfall og søppel; 
rådgivning i forbindelse med destruksjon av avfall og 
søppel; rådgivning i forbindelse med resirkulering av 
avfall og søppel; informasjons- og rådgivningstjenester 
i forbindelse med resirkulering av avfall og søppel; 
resirkulering av avfall og fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med resirkulering av avfall; avfallsbehandling 
[gjenvinning]; behandling av avfallsmaterialer; 
avløpsvannbehandling; bearbeiding og omdanning av 
energi; bearbeiding og omdanning av mineralressurser 
og andre råmaterialer; behandling av drikkevann, 
bruksvann og spillvann; behandling av farlig avfall; 
behandling av giftig avfall; behandling av kontaminert 
jord; destruksjon av søppel og avfall; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med 
vannbehandlingstjenester; generering av elektrisitet; 
generering av elektrisk strøm; gjenvinning av avfall og 
skrot; jord-, avfalls-, eller vannbehandlingstjenester 
[miljøforebyggende tjenester]; jordbehandlingstjenester 
[miljøopprydding]; raffinering av drivstoff; 
raffinerivirksomhet; resirkulering av avfall; rådgivning i 
forbindelse med forbrenning av avfall og søppel; 
rådgivningstjenester i forbindelse med generering av 
elektrisk energi; tilveiebringelse av informasjon relatert 
til utleie av søppelkomprimeringsmaskiner og -
apparater; utleie av generatorer; utleie av generatorer, 
klimaanlegg og varmeelementer; utleie av 
kraftgeneratorer; utleie av kjøleapparater og -anlegg; 
utleie av kjøleelementer for husholdningsformål; utleie 
av kjøleelementer for industriformål; utleie av 
vannrenseutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon; utleie av utstyr for vann- og luftrensing. 

  Klasse 42   Biologisk forskning; bioteknologisk forskning; biologisk 
og kjemisk forskning; biokjemisk forskning og utvikling; 
rådgivning innen bioteknologi; forskning innen kjemi og 
biologi; kjemiske og biologiske laboratorietjenester; 
forskning og utvikling innen bioteknologi; vitenskapelige 
og teknologiske tjenester og forskning og utvikling 
relatert dertil; industriell analyse og industriell forskning; 
design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer; programmering av programvare for 
databasestyring; programmering av programvare for 
energistyring; programmering av programvare for 
import og styring av data; programmering av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data; programmering for datamaskiner; 
programmering av elektronisk 
databehandlingsprogramvare [edb]; programmering av 
systemprogramvare for datanettverk og dataservere; 
programmering av dataprogramvare for evaluering og 
beregning av data; programmering av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; datamaskinvare- og 
programvaredesign; design og utvikling av 
programvare for databasestyring; design og utvikling av 
programvare for lagerstyring; utvikling av 
dataprogramvare for bruk med programmerbare 
styreenheter; utvikling av datamaskinvare og 
programvare; utleie av programvare for lagerstyring; 
utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og 
programvare; konfigurasjon av datanettverk ved hjelp 

av programvare; design og utvikling av data og 
programmer for datamaskiner; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av programvare for datasystemer; 
installasjon og vedlikehold av programvare; utleie av 
datamaskinvare og programvare; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; utvikling av 
programmer for databehandling; opprettelse av 
programmer for databehandling; design og utvikling av 
programvare for energistyring; testing av 
datamaskinvare og programvare; feilsøking av 
programvare for andre; utleie av programvare for 
databasestyring; design, utvikling og programmering av 
dataprogramvare; design og utvikling av 
datamaskinvare, programvare og databaser; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert 
programvare; design, programmering og vedlikehold av 
dataprogramvare; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare for industriell 
anvendelse; design av datamaskinvare og programvare 
for forretningsanalyse og -rapportering; utleie av 
programvare for import og styring av data; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-
nedlastbar programvare for lagerstyring; 
dataprogrammering og dataprogramvaredesign; 
installasjon av dataprogrammer; utleie av 
databehandlingsprogrammer; testing av 
dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; 
dataprogrammering for energiindustrien; utleie av 
databaseprogramvare;  design og utvikling av 
dataprogramvare for prosesskontroll; hosting av 
dataprogramvare for andre; installasjon, vedlikehold og 
oppdatering av databaseprogramvare; design, utvikling, 
installering og vedlikehold av dataprogramvare; 
utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling 
og vedlikehold av dataprogramvare; design og skriving 
av dataprogramvare; utleie og vedlikehold av 
dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og 
oppdatering av dataprogramvare for prosesskontroll; 
individuell tilpasning av dataprogramvare; installasjon, 
vedlikehold, oppdatering og oppgradering av 
dataprogramvare; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med dataprogrammer; feilsøking av 
dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; vedlikehold 
av dataprogrammer og software; konfigurasjon, 
installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og 
vedlikehold av dataprogramvare; utleie av 
systemprogramvare for tilgang og bruk av et 
nettskybasert datanettverk; forsknings- og 
utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; 
design og utvikling av dataprogramvare for import og 
styring av data. 
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(111) Reg.nr.: 310220 
(151) Reg.dato.: 2018.01.23 
(151) Int. reg. dato: 2018.01.23 
(180) Registreringen utløper: 2027.05.09 
(210) Søknadsnr: 202006100 
(220) Inndato: 2017.05.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

TRACK PACE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for bruk på mobiltelefoner 
og andre mobile enheter for å analysere og forbedre en 
førers kjørestil på racerbanen, og for å dele denne 
førerens data med andre førere via sosiale medier. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(111) Reg.nr.: 152579 
(151) Reg.Dato.: 1992.10.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 152580 
(151) Reg.Dato.: 1992.10.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298339 
(151) Reg.Dato.: 2018.05.18 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308171 
(151) Reg.Dato.: 2020.02.04 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 114760 
(210) Søknadsnr.: 19820518 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 120884 
(210) Søknadsnr.: 19840176 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 123459 
(210) Søknadsnr.: 19850457 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143055 
(210) Søknadsnr.: 19892390 
(730) Innehaver: 
 Japan Airlines CO., LTD., 2-4-11 Higashi-Shinagawa, 

Shinagawa-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 

SANDNES, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148473 
(210) Søknadsnr.: 19894487 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148625 
(210) Søknadsnr.: 19901596 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 150605 
(210) Søknadsnr.: 19904083 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 156672 
(210) Søknadsnr.: 19905627 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 160983 
(210) Søknadsnr.: 19921616 
(730) Innehaver: 
 GEMBALLA Limited, Postfach 1221, 9490 VADUZ, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 179248 
(210) Søknadsnr.: 19957650 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
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(111) Reg.nr.: 193314 
(210) Søknadsnr.: 19979507 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 195796 
(210) Søknadsnr.: 199808429 
(730) Innehaver: 
 Angelini S.p.A, Viale Amelia, 70, 00181 ROMA, Italia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202045 
(210) Søknadsnr.: 199909887 
(730) Innehaver: 
 BGP Products Operations GmbH, Turmstrasse 24, 6312 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203601 
(210) Søknadsnr.: 199912347 
(730) Innehaver: 
 Raicam Industrie S.R.L., Via Teramo 5, Manoppello, 

65024 PESCARA, Italia 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208490 
(210) Søknadsnr.: 200010073 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 217272 
(210) Søknadsnr.: 200205459 
(730) Innehaver: 
 CIRKUS ARNARDO EIENDOMSSELSKAP AS, Nyberg 5, 

4780 BREKKESTØ, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227208 
(210) Søknadsnr.: 200403042 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 254851 
(210) Søknadsnr.: 200911667 
(730) Innehaver: 
 Astri Ingeborg Bonesmo Holm, Sjømannsveien 29, 7040 

TRONDHEIM, Norge 
Kristianne Victoria Landstad Ervik, Mellomveien 24E, 
7042 TRONDHEIM, Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 258551 
(210) Søknadsnr.: 201008930 
(730) Innehaver: 
 Volvo Car Rentail Solutions AB, VNG3 Lindholmen, 

40531 GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 

MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.25 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264153 
(210) Søknadsnr.: 201112289 
(730) Innehaver: 
 DNV GL PRESAFE AS, Veritasveien 3, 1363 HØVIK, 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271348 
(210) Søknadsnr.: 201304161 
(730) Innehaver: 
 Foodmark AB, Box 2004, 17402 SUNDBYBERG, Sverige 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 271825 
(210) Søknadsnr.: 201305149 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
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(111) Reg.nr.: 286141 
(210) Søknadsnr.: 201514318 
(730) Innehaver: 
 Super Hero Invest AS, Olav Trygvasonsgate 1, 7011 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 288338 
(210) Søknadsnr.: 201600855 
(730) Innehaver: 
 Super Hero Invest AS, Olav Trygvasonsgate 1, 7011 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295126 
(210) Søknadsnr.: 201709005 
(730) Innehaver: 
 SNOWROLLER AS, Sem Sælands vei 5, 7034 

TRONDHEIM, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 295265 
(210) Søknadsnr.: 201710201 
(730) Innehaver: 
 Super Hero Invest AS, Olav Trygvasonsgate 1, 7011 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298269 
(210) Søknadsnr.: 201805439 
(730) Innehaver: 
 OMEGA AREAL AS, Kvassanesvegen 4, 5582 

ØLENSVÅG, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300314 
(210) Søknadsnr.: 201805893 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 301099 
(210) Søknadsnr.: 201808014 
(730) Innehaver: 
 Super Hero Invest AS, Olav Trygvasonsgate 1, 7011 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 301814 
(210) Søknadsnr.: 201809049 
(730) Innehaver: 
 Super Hero Invest AS, Olav Trygvasonsgate 1, 7011 

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

TRONDHEIM, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 305154 
(210) Søknadsnr.: 201903408 
(730) Innehaver: 
 Bella & Sofia Limited, Third Floor, 20 Old Bailey, 

EC4M7AN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 43493 
(210) Søknadsnr.: 53369 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 49907 
(210) Søknadsnr.: 61892 
(730) Innehaver: 
 Karo Pharma Aktiebolag, Klara Norra Kyrkogata 33, 

11122 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3 tr., 11442 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 72971 
(210) Søknadsnr.: 94041 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
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(111) Reg.nr.: 86570 
(210) Søknadsnr.: 107205 
(730) Innehaver: 
 Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201916057 
(730) Søker: 
 VILLOID AS, Fornebuveien 38, 1366 LYSAKER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS, Ekebergveien 225 B, 

1162 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.26 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202001882 
(730) Søker: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202001937 
(730) Søker: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202006057 
(730) Søker: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 104848 
(210) Søknadsnr.: 19790032 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA,, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 105759 
(210) Søknadsnr.: 19790033 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 109045 
(210) Søknadsnr.: 19790365 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA,, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 142044 
(210) Søknadsnr.: 19891757 
(730) Innehaver: 
 Nikka KK, Tokyo, Japan 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 157856 
(210) Søknadsnr.: 19921374 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA,, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 157857 
(210) Søknadsnr.: 19921376 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA,, USA 
(740) Fullmektig: 
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 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 296892 
(210) Søknadsnr.: 201714578 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297051 
(210) Søknadsnr.: 201715344 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 297055 
(210) Søknadsnr.: 201715345 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 298783 
(210) Søknadsnr.: 201801825 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300314 
(210) Søknadsnr.: 201805893 
(730) Innehaver: 
 Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305154 
(210) Søknadsnr.: 201903408 
(730) Innehaver: 
 Bella & Sofia Limited, Third Floor, 20 Old Bailey, 

EC4M7AN LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
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(111) Reg.nr.: 307658 
(210) Søknadsnr.: 201912142 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308832 
(210) Søknadsnr.: 201912942 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 309064 
(210) Søknadsnr.: 201913857 
(730) Innehaver: 
 Hennig-Olsen Is AS, Postboks 432, 4664 

KRISTIANSAND S, Norge 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 309172 
(210) Søknadsnr.: 201916312 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 309173 
(210) Søknadsnr.: 201916313 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 310374 
(210) Søknadsnr.: 202001015 
(730) Innehaver: 
 Swedol AB (publ), Box 631, 13526 TYRESÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Rouse AB, Vasagatan 11, plan 11, 11120 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.30 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 45759 
(210) Søknadsnr.: 47698 
(730) Innehaver: 
 Haarslev A/S, Bogensevei 85, 5471 SØNDERSØ, 

Danmark 
(740) Fullmektig: 
 LARSEN & BIRKEHOLM A/S, Banegårdspladsen 1, 1570 

KØBENHAVN V, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.07.01 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 49907 
(210) Søknadsnr.: 61892 
(730) Innehaver: 
 Karo Pharma Aktiebolag, Klara Norra Kyrkogata 33, 

11122 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Fenix Legal KB, Östermalmstorg 1, 3 tr., 11442 

STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 72971 
(210) Søknadsnr.: 94041 
(730) Innehaver: 
 Irish Distillers International Limited, Simmonscourt House, 

Simmonscourt Road, Ballsbridge, DUBLIN 4, Irland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 74334 
(210) Søknadsnr.: 94103 
(730) Innehaver: 
 Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA,, USA 
(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.06.29 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

105395 2030.07.03 
  

 
105744 2030.08.14 
  

 
105874 2030.09.04 
  

 
105929 2030.09.11 
  

 
106236 2030.10.09 
  

 
107334 2031.01.29 
  

 
107696 2031.03.05 
  

 
107918 2031.04.01 
  

 
108665 2031.06.25 
  

 
141921 2030.07.05 
  

 
141980 2030.07.05 
  

 
142032 2030.07.12 
  

 
142128 2030.07.19 
  

 
142129 2030.07.19 
  

 
142736 2030.09.06 
  

 
142838 2030.07.26 
  

 
143393 2030.11.22 
  

 
143403 2030.11.22 
  

 
143645 2030.12.20 
  

 
143812 2031.01.17 
  

 
143986 2031.01.31 
  

 
144206 2031.02.21 
  

 
203527 2030.07.06 
  

 
203601 2030.07.06 
  

 
203634 2030.07.13 

203635 2030.07.13 
  

 
203663 2030.07.13 
  

 
203691 2030.07.13 
  

 
203717 2030.07.13 
  

 
203872 2030.07.27 
  

 
203873 2030.07.27 
  

 
203890 2030.07.27 
  

 
203976 2030.08.03 
  

 
204192 2030.08.17 
  

 
204270 2030.08.24 
  

 
204321 2030.08.24 
  

 
204740 2030.09.14 
  

 
204813 2030.09.21 
  

 
204814 2030.09.21 
  

 
204862 2030.09.21 
  

 
204886 2030.09.21 
  

 
204986 2030.09.28 
  

 
205357 2030.10.19 
  

 
205429 2030.10.26 
  

 
206092 2030.12.13 
  

 
254548 2030.02.18 
  

 
255521 2030.05.11 
  

 
256107 2030.06.30 
  

 
256141 2030.07.02 
  

 
256142 2030.07.02 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

256144 2030.07.02 
  

 
256151 2030.07.05 
  

 
256249 2030.08.03 
  

 
256260 2030.08.03 
  

 
256287 2030.08.06 
  

 
256353 2030.08.11 
  

 
256391 2030.07.05 
  

 
256472 2030.08.23 
  

 
256486 2030.08.24 
  

 
256507 2030.08.26 
  

 
256513 2030.08.26 
  

 
256618 2030.09.03 
  

 
256694 2030.09.09 
  

 
256771 2030.09.17 
  

 
256833 2030.09.22 
  

 
256926 2030.09.29 
  

 
257062 2030.10.07 
  

 
257131 2030.10.13 
  

 
257165 2030.10.15 
  

 
257447 2030.11.09 
  

 
257449 2030.11.09 
  

 
257451 2030.11.09 
  

 
257459 2030.11.09 
  

 
257462 2030.11.10 
  

 
257463 2030.11.10 
  

 
257464 2030.11.10 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

257472 2030.11.10 
  

 
257497 2030.11.12 
  

 
257547 2030.11.17 
  

 
257623 2030.11.23 
  

 
257650 2030.11.24 
  

 
257651 2030.11.24 
  

 
257716 2030.12.01 
  

 
257741 2030.07.05 
  

 
257769 2030.12.03 
  

 
257770 2030.12.03 
  

 
257778 2030.07.02 
  

 
257816 2030.07.05 
  

 
257817 2030.07.05 
  

 
257820 2030.12.07 
  

 
257827 2030.07.08 
  

 
257828 2030.07.05 
  

 
257829 2030.07.05 
  

 
257830 2030.07.05 
  

 
257831 2030.07.05 
  

 
257836 2030.07.08 
  

 
257893 2030.12.13 
  

 
257932 2030.07.12 
  

 
257938 2030.12.16 
  

 
257959 2030.07.13 
  

 
258019 2030.07.15 
  

 
258100 2030.07.19 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

258102 2030.07.19 
  

 
258118 2030.07.16 
  

 
258120 2030.07.16 
  

 
258129 2030.07.23 
  

 
258160 2030.07.20 
  

 
258166 2030.07.23 
  

 
258168 2030.07.23 
  

 
258182 2031.01.12 
  

 
258294 2031.01.19 
  

 
258315 2030.08.02 
  

 
258341 2030.08.17 
  

 
258527 2030.09.07 
  

 
258837 2030.08.17 
  

 
258879 2030.07.26 
  

 
258880 2030.07.26 
  

 
258996 2030.07.08 
  

 
259155 2030.10.21 
  

 
259248 2030.09.09 
  

 
259774 2030.11.29 
  

 
259851 2030.12.07 
  

 
260081 2030.12.15 
  

 
260092 2030.11.16 
  

 
260108 2030.08.04 
  

 
260125 2030.08.04 
  

 
260619 2031.02.09 
  

 
261820 2031.04.19 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

262528 2031.06.24 
  

 
262683 2030.07.16 
  

 
263136 2030.07.08 
  

 
263661 2030.11.05 
  

 
265282 2030.11.26 
  

 
268840 2030.12.15 
  

 
56887 2030.10.17 
  

 
56892 2030.07.26 
  

 
57312 2031.01.25 
  

 
79743 2030.08.06 
  

 
80093 2030.09.10 
  

 
80620 2030.12.02 
  

 
 



 fornyede internasjonale registreringer 2020.07.13 - nr 29/20

98 
 

Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0232693 2030.06.16 
  

 
0232814 2030.06.17 
  

 
0367949 2030.05.29 
  

 
0453195 2030.06.18 
  

 
0453329 2030.06.12 
  

 
0455181 2030.06.04 
  

 
0550494 2030.03.07 
  

 
0553804 2030.06.18 
  

 
0554771 2030.06.18 
  

 
0555869 2030.06.05 
  

 
0556493 2030.06.15 
  

 
0735298 2030.06.14 
  

 
0735496 2030.06.13 
  

 
0735563 2030.06.14 
  

 
0735672 2030.06.14 
  

 
0735684 2030.06.15 
  

 
0735685 2030.06.15 
  

 
0735738 2030.06.14 
  

 
0735786 2030.06.14 
  

 
0735863 2030.06.14 
  

 
0735888 2030.06.14 
 
 

 

0736104 2030.05.30 
  

 
0736157 2030.06.15 
  

 
0737066 2030.06.12 
  

 
0737087 2030.06.06 
  

 
0737288 2030.06.13 
  

 
0737298 2030.06.07 
  

 
0737340 2030.05.12 
  

 
0737541 2030.06.15 
  

 
0737677 2030.06.13 
  

 
0737908 2030.05.23 
  

 
0738066 2030.06.16 
  

 
0738068 2030.06.14 
  

 
0738169 2030.06.17 
  

 
0738199 2030.06.13 
  

 
0738210 2030.06.13 
  

 
0738211 2030.06.13 
  

 
0738251 2030.06.13 
  

 
0738288 2030.06.13 
  

 
0738486 2030.06.16 
  

 
0738663 2030.06.13 
  

 
0738686 2030.06.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0738888 2030.06.16 
  

 
0739706 2030.06.16 
  

 
0740373 2030.06.07 
  

 
0740672 2030.05.31 
  

 
0741448 2030.06.15 
  

 
0741690 2030.06.16 
  

 
0743093 2030.06.08 
  

 
0743733 2030.06.14 
  

 
0744220 2030.06.13 
  

 
0745973 2030.06.13 
  

 
0747789 2030.06.15 
  

 
1028859 2029.10.15 
  

 
1028909 2030.01.20 
  

 
1029618 2029.12.10 
  

 
1039067 2030.04.16 
  

 
1039162 2030.04.21 
  

 
1040075 2030.04.27 
  

 
1041291 2030.06.04 
  

 
1041468 2030.06.03 
  

 
1041685 2030.05.27 
  

 
1042398 2030.06.01 
  

 
1042707 2030.05.19 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1042726 2030.05.28 
  

 
1043404 2030.06.12 
  

 
1043568 2030.06.01 
  

 
1043606 2030.06.18 
  

 
1043743 2030.06.17 
  

 
1043744 2030.06.17 
  

 
1043836 2030.06.07 
  

 
1044269 2030.06.18 
  

 
1044434 2030.06.17 
  

 
1044444 2030.05.11 
  

 
1044460 2030.06.15 
  

 
1044611 2030.04.14 
  

 
1044616 2030.06.17 
  

 
1044976 2030.06.18 
  

 
1045022 2030.06.15 
  

 
1045216 2030.06.14 
  

 
1045402 2030.06.14 
  

 
1045415 2030.05.20 
  

 
1045563 2030.05.27 
  

 
1045568 2030.06.14 
  

 
1045966 2030.06.14 
  

 
1046497 2030.06.14 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1046822 2030.06.16 
  

 
1046823 2030.06.16 
  

 
1046824 2030.06.16 
  

 
1047006 2030.06.02 
  

 
1047200 2030.06.14 
  

 
1047558 2030.05.25 
  

 
1047736 2030.06.17 
  

 
1047898 2030.04.12 
  

 
1048123 2030.06.16 
  

 
1048338 2030.06.18 
  

 
1048581 2030.06.16 
  

 
1048957 2030.05.27 
  

 
1049194 2030.06.18 
  

 
1049375 2030.06.17 
  

 
1049456A 2030.06.16 
  

 
1050105 2030.06.18 
  

 
1050384 2030.06.04 
  

 
1050740 2030.06.09 
  

 
1050774 2030.05.20 
  

 
1051305 2030.06.16 
  

 
1051730 2030.04.26 
  

 
1051901 2030.06.18 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1051996 2030.06.01 
  

 
1052484 2030.06.18 
  

 
1053266 2030.05.25 
  

 
1053827 2030.06.08 
  

 
1053836 2030.06.16 
  

 
1053842 2030.06.15 
  

 
1054362 2030.06.09 
  

 
1054760 2030.06.18 
  

 
1054933 2030.06.17 
  

 
1055262 2030.06.09 
  

 
1055492 2030.06.13 
  

 
1056196 2030.06.03 
  

 
1056600 2030.06.14 
  

 
1057055 2030.06.08 
  

 
1058152 2030.05.25 
  

 
1068830 2030.06.15 
  

 
1077682 2030.06.16 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1272687 2020.06.19 
  

 
1314403 2020.06.04 
  

 
1340661 2020.05.28 
  

 
1410484 2020.05.28 
  

 
1473507 2020.06.05 
  

 
1499958 2020.06.05 
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