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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 313125 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014196 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PEAB AB, 26092 FÖRSLÖV, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 Hansson Thyresson AB, Norra Vallgatan 58, 21122 
MALMÖ, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 6   Uedle metaller og legeringer av disse; 

bygningsmaterialer av metall; transportable hus av 
metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-
elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); 
låsesmedarbeider og små gjenstander av metall 
(isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; 
varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); 
malmer. 

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

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansielle tjenester; monetære 
tjenester; eiendomsmeglertjenester; 
eiendomsforvaltning. 

  Klasse 37   Bygg- og reparasjonstjenester inkludert anlegg over 
og under jorden og ingeniørarbeid vedrørende anlegg 
over og under jorden; tilveiebringelse og utleie av 
maskiner og utstyr for bygg- og reparasjonsarbeid. 

  Klasse 39   Transport; innpakning og lagring av varer; befraktning; 
utleie av parkeringsplasser og garasjer; utleie av 
lagerlokaler; utleie av lastevogner; transportvirksomhet; 
utleie av kjøretøy og trucker. 

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

  Klasse 42   Planlegging, beregning, etablering og avetablering av 
byggeprosjekter; forskning og utvikling av 
byggeprosjekter, ingeniørkonsultasjoner; 
arkitektkonsultasjoner; landskapsarkitektur; 
arkitekturvirksomhet; besiktnings- og 
inspeksjonstjenester; park- og hageanlegg; 
grunnarbeider, grunnentreprise; design av innredninger 
(formgivning, planlegging); designtjenester (industriell 
formgivning); geologisk forskning og prospektering; 
ingeniørtjenester; konstruksjonstegning; landmåling; 
maskintegning; materialtesting; utleie av 
jordbruksmaskiner. 

  Klasse 43   Utleie av tansportable bygninger. 
  Klasse 44   Park- og hagefasilitetstjenster; utleie av 

landbruksmaskiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313126 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014186 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CONSORZIO ITALIA DEL GUSTO, VIALE DELLE 
ESPOSIZIONI, 393/A, 43126 PARMA, Italia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester; markedsføring av andres varer og 
tjenester; detaljhandel med alkoholfrie drikkevarer 
gjennom globale datamaskinnettverk; detaljhandel med 
alkoholholdige drikkevarer (untatt øl) gjennom globale 
datamaskinnettverk; markedsanalyse vedrørende salg 
av varer; ledelse av detaljhandelsforetak for andre; 
presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
elektroniske annonse- og reklametjenester, nemlig 
tilveiebringelse av informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk; salgsfremmende 
tjenester [for tredjemann]; sporing av salgsvolum for 
andre; annonsering av varer fra andre forhandlere, som 
muliggjør kunder enkel sammenligning av varene fra 
disse forhandlerne; markedsføring av varer og tjenester 
for andre via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; 
detaljhandelstjenester eller grossisttjenester 
vedrørende te, kaffe og kakao; detaljhandelstjenester 
eller grossisttjenester vedrørende konditorvarer, brød 
og boller; detaljhandelstjenester vedrørende 
vannforsyningsutstyr; detaljhandelstjenester 
vedrørende preparater for fremstilling av drikkevarer; 
online detaljhandelstjenester vedrørende 
meieriprodukter; online detaljhandelstjenester 
vedrørende kosttilskudd; online detaljhandelstjenester 
vedrørende mat- og drikkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313127 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014175 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aid Studio ApS, c/o Kristian Kristiansen, Forupsvej 2, 
7120 VEJLE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Abel & Skovgård Larsen, Åboulevarden 31, 3., 8000 

AARHUS, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 24   Strikketøy av kjemofibergarn; strikketøy av silkegarn; 
strikketøy av bomullsgarn; strikketøyav ullgarn; 
bomullsstoffer; elastiske stoff for klær; elastiske 
tøystoffer; jerseystoff for klær;tekstilstoffer for 
produksjon av klær; tøy laget av syntetiske materialer. 

  Klasse 25   Klær; skjorter; bluser; strikketopper; langermete t-
skjorter; trykte t-skjorter; kortermete tskjorter;kjoler; 
jakker; blazere; hatter; luer; gensere; joggebukser; 
strømper; bukser; jeans;shortser; lærbukser; lærjakker; 
lær- eller lærimitasjonsklær. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313128 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2020.08.15, CA, 2046007 
(210) Søknadsnr.: 202010250 
(220) Inndato: 2020.08.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11th Ave. SE, 
ABT2G0X8 CALGARY, Canada 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS, Ekebergveien 225 

B, 1162 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Biodrivstoff; kjemiske stoffer; biomasse; fornybar 
energi 

  Klasse 40   Biomasseprosesseringstjenester; konvertering av 
biomasseprodukter til brensel og kjemikalier; 
biomassegassifiseringstjenester; energitjenester. 

  Klasse 42   Forskning innen fornybar energi, fornybare produkter 
og tjenester, miljø, biomasse og konvertering av 
biomasse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313129 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015898 
(220) Inndato: 2020.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Biosense Webster, Inc., 31 Technology Drive, Suite 
200, CA92618 IRVINE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Katetre, kamerasonder (imaging probes) og kontakter 
(connectors) for samme, alle for bruk i 

hjerteablasjonsprosedyrer; medisinsk 
bildebehandlingsinnretning (imaging device) for bruk i 
hjerteablasjoon; medisinsk bildebehandlingsinnretning 
for bruk innen kardiologi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313130 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202013202 
(220) Inndato: 2020.10.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KRONSTEIN AS, Postboks 8744 St.Olavs plass, 0028 
OSLO, Norge 

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

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

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

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; jernvarer, småartikler 
av metall. 

  Klasse 8   Verktøy [manuelt drevne]; håndverktøy og redskaper, 
håndbetjente. 

  Klasse 11   Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, 
dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, 
kjøling, vanntilførsel og sanitære formål; lamper for 
belysning; varmluftapparater; 
vannforsyningsinstallasjoner. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; byggeelementer, 
prefabrikkerte hus [ikke av metall]; modulære hus [ikke 
av metall]; prefabrikkerte bygninger, ikke av metall; 
transportable hus (ikke av metall); bygninger, ikke av 
metall.  

  Klasse 20   Møbler. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 

og administrasjon av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; bedriftsledelse og 
bedriftsadministrasjon; administrasjon av prosjekter; 
prosjektledelse for bygningsprosjekter; engros- og 
detaljhandel med byggevarer; grossist-, videresalg- og 
detaljisttjenester i forbindelse med ovennevnte varer i 
klasse 2, 6, 8, 11, 19 og 20. 

  Klasse 36   Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 
forretninger med fast eiendom; handel med aksjer; 
finansiell ledelse og investeringstjenester relatert til 
aksjer og verdipapirer; finansinvesteringstjenester 
innen verdipapirer, aksjefond og 
investeringsforvaltning; valutahandel; handel med 
finansielle instrumenter; planleggingstjenester i 
forbindelse med eiendomsutvikling; eiendomstjenester i 
forbindelse med salg og kjøp av fast eiendom; utleie av 
fast eiendom; eiendomsutvikling, herunder utleie og eie 
av fast eiendom.  

  Klasse 37   Byggeledelse; byggevirksomhet; konstruksjon, 
vedlikehold og renovering av kjøpesentre, 
industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og 
annen eiendomsutvikling; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av eiendom; produksjon av 
monteringsferdige hus, herunder prefabrikkerte hus og 
bygningselementer; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av anleggsprosjekter; rådgivningstjenester i 
forbindelse med bygg- og anleggsprosjekter; 
entreprenørvirksomhet, herunder gjennomføring av 
bygg- og anleggsprosjekter; reparasjonsvirksomhet 
relatert til bygg og anlegg; installasjonstjenester relatert 
til bygg og anlegg; oppføring av fast eiendom. 

  Klasse 40   Produksjon av bygningsmaterialer, byggeelementer 
og prefabrikkerte hus; produksjon på bestilling av 
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bygningsmaterialer, byggeelementer og prefabrikkerte 
hus. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313131 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2019.12.02, US, 88/712,466 
(210) Søknadsnr.: 202007065 
(220) Inndato: 2020.06.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Fremskaffe tilgang til vertsoperative systemer og 
datamaskinapplikasjoner via internett. 

  Klasse 42   Konsultasjonstjenester innenfor nettskyløsninger; 
datateknologi rådgivning; Dataprogramvare som en 
tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
nettskyløsninger; Dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for styring av 
nettskymiljøer; Dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare for overvåking 
av  nettsky- og applikasjonsytelse; Dataprogramvare 
som en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare 
for bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt; 
Dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for sikkerhetsanalyse; 
Dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare som bruker 
maskinlæring for å lage tilpassede visualiseringer av 
klientdata og digital informasjon; Dataprogramvare som 
en tjeneste (SaaS) inneholdende dataprogramvare for 
lesing og analysering av datamaskiners 
hendelseslogger; Dataprogramvare som en tjeneste 
(SaaS) inneholdende dataprogramvare som bruker 
maskinlæring og analyse for å gjøre det mulig for 
brukere å behandle, analysere, oppsummere og 
undersøke nettverksaktivitet, hendelseslogger, 
ressursatferd og ressursinteraksjoner; 
Dataprogramvare som en tjeneste (SaaS) 
inneholdende dataprogramvare for oppfanging, 
analysering, arkivering, deling, visualisering og visning 
av sikkerhetsrelaterte data og digital informasjon 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313132 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014457 
(220) Inndato: 2020.11.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Uponor Infra Oy, Äyritie 20, 01510 VANDA, Finland 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 17   Fleksible plastrør for mating av dyr som formål, nemlig 

fiskefôringsrør, deler og tilbehør dertil. 

  Klasse 19   Stive plastrør for mating av dyr som formål, nemlig 
fiskefôringsrør, deler og tilbehør dertil. 

  Klasse 22   Dyrefôringsnett, nemlig rørledninger for fiskefôring, 
deler og tilbehør dertil. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313133 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015834 
(220) Inndato: 2020.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ASPIRE BRANDS AS, Storgata 32, 1607 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; parfymer; 
eteriske oljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313134 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015832 
(220) Inndato: 2020.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ASPIRE BRANDS AS, Storgata 32, 1607 
FREDRIKSTAD, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; parfymer; 
eteriske oljer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313135 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 201911196 
(220) Inndato: 2019.08.22 
(180) Registreringen utløper: 2029.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista Street, 
CA 91521 BURBANK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Apparater og instrumenter for opptak, overføring, 
reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; 
dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- 
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og lagringsmedia; kalkulatorer; datamaskiner og 
dataperiferiutstyr; øreplugger for dykkere, neseklyper 
for dykkere og svømmere, dykkerhansker; apparater 
for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding 
av lyd, bilder eller data; lydhøyttalere; kikkerter; 
kalkulatorer; videokameraer, kameraer; 
mobiltelefontilbehør; mobiltelefonetuier; 
mobiltelefondeksler; frontplater/-deksler for 
mobiltelefoner; batteriladere for mobiltelefoner; 
brikker/chip som inneholder musikalske innspillinger; 
CD-spillere; CD-opptakere; CD; dataspillprogrammer; 
datamaskiner; maskinvare; datamaskintastaturer; 
datamaskinskjermer; datamus; datamaskin-
diskstasjoner; programvare til datamaskin; dekorative 
magneter; digitale kameraer; digitale video- og 
lydspillere; DVD’er; DVD-spillere; DVD-opptakere; 
digitale videodisker; nedlastbar programvare for mobile 
enheter; elektroniske planleggingskalendre; brille-
etuier; briller; flytevester; graderte linjaler; 
hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3-
spillere; MP4-spillere; musematter; musikalske 
innspillinger; personlige digitale assistenter; skrivere; 
beskyttelseshjelmer for sport; sykkelhjelmer; radio; 
snorkel; svømmebriller; svømmemasker; solbriller; 
telefoner; TV-apparater; videokameraer; nedlastbar 
videospillprogramvare; innspilt programvare for 
videospill; videoopptak; walkietalkies; håndledds- og 
armlener for bruk med datamaskiner; 
beskyttelsesdeksler og etuier til nettbrett; alle 
forannevnte varer relatert til filmer, TV-program og 
tegneserier omhandlende karakterer med det samme 
navnet. 

  Klasse 16   Materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og 
kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for 
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for 
kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; 
instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier 
og poser for innpakning og emballering; trykktyper, 
klisjeer; adressebøker; almanakker; avtalebøker; 
malesett til bruk for å lage kunst og håndverk; 
autografbøker; kulepenner; baseballkort; binders; 
bokstøtter; bokmerker; kalendere; julekort; kritt; kritt-
tavler; aktivitetsbøker for barn; bordskånere laget av 
papir; myntalbum; tegnebøker; tegneark; fargeblyanter; 
tegneserier; kupongbøker; fargestifter; 
borddekorasjoner laget av papir; dagbøker; 
tegnelinjaler; tavler; konvolutter; viskelær; kart; 
tusjpenner; notisblokker; modelleringsleire; nyhetsbrev, 
aviser; notatbøker; notatpapir til notatbøker; papirflagg; 
kakedekorasjoner laget av papir; festdekorasjoner laget 
av papir; papirservietter; godteposer laget av papir; 
brevpresser; gavebånd laget av papir; gavepapir; 
papirvimpler; bordbrikker laget av papir; papirduker; 
godteposer laget av plast; penn- eller blyantholdere; 
blyanter; blyantspisser; penn- og blyantkasser og -
etuier; penner; fotografialbum; plastmaterialer for 
emballasje (ikke inkludert i andre klasser); portretter; 
postkort; trykte sertifikater; trykte invitasjoner; trykte 
menyer; oppskriftsbøker; gummistempler; 
sandwichposer; score-kort; frimerkealbum; skrivesaker; 
stiftemaskiner;; ugraderte linjaler; skrivepapir; 
skriveredskaper; brevåpnere av edelt metall;; alle 
forannevnte varer relatert til filmer, TV-program og 
tegneserier omhandlende karakterer med det samme 
navnet. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; forkle; atletiske sko; 
bandana/halstørkle; baseballcap; strandtunikaer; 
badetøy; belter; smekker; bikinier; blazere; støvler; 
tversoversløyfer; BH; caps; skinnbukser, lærbukser 
(chaps); tøysmekker; kåper; kjoler; øremuffer; fottøy; 
hansker; golfskjorter; Halloween-kostymer; hatter; 
hodebånd; hodeplagg ; strømper; babytøy; jakker; 
jeans; jerseys; skaut; trikot/body; leggvarmere; votter; 
slips; nattskjorter; nattkjoler; arbeidsklær; pyjamas; 
bukser; strømpebukser; tennisskjorter; ponchoer; 
regntøy; kapper; sandaler; skjerf; skjorter; sko; skjørt; 
shorts; bukser; tøfler ; nattøy; sokker; strømper; 
gensere; treningsbukser; treningsgensere; badedrakter 
; singlet; tights; T-skjorter; undertøy; vester; 

svettebånd; alle forannevnte varer relatert til filmer, TV-
program og tegneserier omhandlende karakterer med 
det samme navnet. 

  Klasse 28   Spill; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; spill, action skill spill; 
brettspill; kortspill; aktivitetsspill for barn; 
badmintonsett; ballonger; basketballer; baseballkøller; 
baseballer; strandballer; erteposer; dukker laget av 
erteposer; dukker med store hoder («bobblehead»); 
bowlingballer; såpeboblesett; sjakksett; leke- 
kosmetikk; julestrømper; Juletreornamenter og - 
dekorasjoner; uroer; sendeplater; dukker; dukkeklær; 
dukketilbehør; dukkespill; fiskeutstyr; fiskestenger; 
fotballer, golfballer; golfhansker; golfballmarkører; 
håndholdte enheter for å spille elektroniske spill for 
bruk med eller uten ekstern skjerm; hockeypucker; 
hockeykøller; puslespill; hoppetau; drager; leker for 
trylling og magiske triks; klinkekuler, manipulasjonsspill; 
musikalske leker; selskapsspill; bursdagspynt i form av 
små leker; bursdagspynt laget av papir; festhatter av 
papir; festspill; spillekort; bamser; rulleskøyter; 
gummikuler; skateboards; snøbrett; snø-globuser; 
fotball; snurrebasser;; bordtennisballer; 
bordtennisracketer; bordtennisbord; målspill; 
teddybjørner; tennisballer; tennisracket; lekebåter; 
bøtte og spadesett (sandleke); byggeklosser (leketøy); 
leketelefoner; lekekjøretøy; lekescootere; lekebiler; 
lekebanker; leke-lastebiler; leke-klokker; leke-våpen; 
bygningsstrukturer og veibaner (leketøy); 
videospillmaskiner for bruk med TV-apparater; 
volleyballer; jojoer; leketog og deler og tilbehør dertil; 
leke-fly; tilpassede plastbelegg til bruk for å dekke og 
beskytte elektroniske spillapparater, nemlig 
videospillkonsoller og håndholdte videospillenheter; 
baller for spill; konstruksjonsleker; spill-bord; 
oppblåsbare baderinger til bruk i vann for 
rekreasjonsformål; oppblåsbare svømmebassenger; 
radiostyrte leke-kjøretøy; snøsleder for fritidsbruk; 
stable- leker; surfebrett; svømmeføtter; leke-møbler; 
leke-seilfly; leke-masker; leke-togsett; vannsklier; alle 
forannevnte varer relatert til filmer, TV-program og 
tegneserier omhandlende karakterer med det samme 
navnet. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; Utvikling, oppretting, produksjon og 
distribusjon av digitalt multimedia- og lyd og visuelt 
innhold, nemlig film, filmprogrammer, radioprogrammer 
og multimedia underholdning og pedagogisk innhold; 
utvikling, oppretting, produksjon, distribusjon og utleie 
av lyd- og visuelle innspillinger; produksjon av 
underholdningsserier og interaktive programmer for 
elektronisk distribusjon og distribusjon via lyd- og 
visuelle medier; produksjon og levering av 
underholdningsnyheter og underholdningsinformasjon 
via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe 
online dataspill som inneholder et bredt utvalg av 
underholdningsinformasjon av allmenn interesse 
relatert til film, TV-programmer, musikalske videoer, 
filmklipp, fotografier og annet multimediemateriell via, 
nettsteder og applikasjoner; underholdningstjenester, 
nemlig tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier og 
grafiske romaner; underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe onlinespill og abonnementsspill; 
tilveiebringe online-spill; fornøyelsesparktjenester og 
temaparktjenester; utdannings- og 
underholdningstjenester levert i eller relatert til 
temaparker, nemlig live sceneshow, live 
fornøyelsesparkshow, liveopptredener med kostymer, 
og produksjon og presentasjon av live 
teaterforestillinger; produksjon og presentasjon av live-
show; teaterproduksjoner; underholdningstjenester, 
nemlig liveopptredener av en profesjonell underholder; 
alt det forannevnte relatert til filmer, TV-program og 
tegneserier omhandlende karakterer med det samme 
navnet. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313136 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015899 
(220) Inndato: 2020.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPATEC NORGE AS, Postboks 607, 3412 
LIERSTRANDA, Norge 

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

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

  Klasse 1   Vannbehandlingskjemikalier for bruk i 
svømmebasseng og massasjebad. 

  Klasse 19   Svømmebassenger, ikke av metall; massasjebad. 
  Klasse 35   Salg av massasjebad og svømmebasseng, 

rengjøringsredskaper, rengjøringsmidler og kjemikalier 
for massasjebad og svømmebasseng, tilbehør til 
massasjebad og svømmebasseng, parasoller, dusjer 
og møbler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313137 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015522 
(220) Inndato: 2020.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Smykker. 
  Klasse 18   Bager. 
  Klasse 25   Klær. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313138 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014183 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FRAMSPORT AS, Snekkerstubakken 26, 1738 
BORGENHAUGEN, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 25   Sportstøy; Såler [for fottøy]; Sko; Sportssko; Støvler; 

Sokker 
  Klasse 26   Skolisser 
  Klasse 35   Import og eksportagentur; Detalj- og 

grossisthandelstjenester fra fysisk butikk og som 
fjernhandel med et slikt vareutvalg som inntatt i klasse 
25 og 26 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313139 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015141 
(220) Inndato: 2020.11.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BIOSA NORGE AS, Maarudvegen 124, 2114 DISENÅ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kulturer av mikroorganismer ikke for medisinsk og 

veterinær bruk. 
  Klasse 5   Kulturer av mikroorganismer for medisinsk eller 

veterinær bruk. 
  Klasse 30   Te-baserte drikker. 
  Klasse 31   Næringsmidler for dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313140 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2020.05.19, EM, 018340067 
(210) Søknadsnr.: 202014818 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Assemblin Sweden AB, Västberga allé 1, 12630 
HÄGERSTEN, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Elektriske installasjonstjenester; installasjon av 
ventilasjonsapparater; installasjon av stativer; 
installasjon av sentralvarme; installasjon av 
sentralvarmeapparater; konstruksjon av 
ventilasjonssjakter; reparasjon av ventilasjonsapparter; 
rutinemessig vedlikehold av ventilasjonsapparater; 
reparasjon og vedlikehold av ventilasjonsapparater; 
installasjon av ventilasjons- og støvsugersystemer; 
modifisering av ventilasjonsinstallasjoner i bygninger; 
modifisering av oppvarmings-, ventilasjons- og 
luftkondisjoneringsinstallasjoner i bygninger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av varme, 
ventilasjon og luftkondisjonering; entreprenørtjenester 
innen varme; installasjon av varmtvannsbeholdere; 
rengjøring av varmtvannsbeholdere; 
reparasjonstjenester vedrørende varmevekslere; 
reparasjon av varmtvannsberedere; varmeisolering av 
vinduer; varmeisolering av bygninger; installasjon av 
varmeutsugningssystem; installasjon av industrielle 
varmesystemer; reparasjon av 
varmegjenvinningsapparater; reparasjon av 
varmevekslere til luftfartøyer; installasjon av varme med 
strømfortrengning; vedlikehold og reparasjon av 
varmesystemer; installasjon av varmeisolering for 
bygninger; vedlikehold og reparasjon av varmeanlegg; 
modifisering av varmeinstallasjoner i bygninger; 
vedlikehold og reparasjon av varmtvannsbeholdere for 
fast brensel; rådgivning vedrørende installasjon av 
varmesystem for fast brensel; installasjon av avløpsrør; 
installasjon av avløp; belegning av avløp; tjenester for 
avløpsinstallasjon; VVS-installasjoner, -vedlikehold og -
reparasjon; reparasjon av motorer; overhaling av 
motorer; reparasjon av motordeler; vedlikehold av 
motorkjøretøyer; reparasjonstjenester for 
motorkjøretøyer; reparasjon og vedlikehold av motorer 
til motorkjøretøyer; vedlikehold, service, tuning og 
reparasjon av maskiner og motorer; rutinemessig 
vedlikehold av kjøleapparater; installasjon av 
kjøleapparater; reparasjon og vedlikehold av 
kjøleanordninger og kjøleanlegg; rekonstruksjon av 
radiatorer til kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av 
kjøleapparater; konstruksjon av industribygninger; 
installasjon av industrimaskiner; bygging av 
industrieiendommer; installasjon av industrielle anlegg; 
installasjon av sprinklersystemer; installasjon av 
brannalarmsystemer; installasjon av 
brannslukningssystemer; installasjon av brannalarmer; 
installasjon av anlegg til aktiv brannbeskyttelse; 
reparasjon og vedlikehold av brannalarmer; vedlikehold 
av brannalarminstallasjoner; vedlikehold og service av 
brannalarmsystemer; installasjon og reparasjon av 
telekommunikasjonsnett; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for telekommunikasjon; 
ladetjenester for el-kjøretøyer; installasjon av 
sikkerhetssystemer; konstruksjon av løsninger 
vedrørende automatisering, kraftteknikk, data- og 
telekommunikasjon-maskinvare, data- og 
telekommunikasjonsnettverk; konstruksjon av løsninger 
vedrørende varme, sanitet, ventilasjon og 
luftbehandling; konstruksjon av sikkerhetsløsninger 
vedrørende passer adgangssystemer, brannsikkerhet, 
innbruddsalarm og kameraovervåkning; 

konstruksjonskonsultasjoner; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av elektrisk utstyr vedrørende elteknikk. 

  Klasse 42   Ingeniørtjenester vedrørende datateknikk; 
datanettjenester; arkitekttjenester og forberedelse av 
arkitekttegninger; arkitektkonsultasjoner; teknisk 
rådgivning vedrørende elteknikk og kraftteknikk; 
energieffektiviseringstjenester; rådgivning vedrørende 
energieffektivitet; konsultasjoner vedrørende arkitektur; 
arkitektoniske planleggingstjenester; 
arkitekturprosjektledelse; arkitekttjenester for tegning 
av kontorbygninger; arkitekttjenester for tegning av 
bygninger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313141 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014820 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GUDBRANDSDAL ENERGI HOLDING AS, Strandgata 
39, 2640 VINSTRA, Norge 

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

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

  Klasse 9   Fiberoptiske kabler; Fiberoptiske koblinger; 
Beskyttende hylser for fiberoptiske kabler. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av 
bedrifter; kontortjenester; analyse av kostnadspriser; 
analyse av forretningsdata; Samling, oppbevaring og 
innhenting av data og informasjon; innsamling og 
systematisering av informasjon til bruk i databaser, 
markedsstudier/undersøkelser, 
prissammenligningstjenester; handel, salg og 
overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, 
vindkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel 
og salg av energi, pris og kostnadsanalyser. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; bygging, installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av fiberoptiske 
telekommunikasjonsnettverk; konstruksjon av 
fiberoptiske telekommunikasjonsnettverk; installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av servicestasjoner. 

  Klasse 38   Kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; 
Telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske, trådløse 
og kabelnettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til et 
globalt datanettverk (service provider); 
mobiltelefonkommunikasjon; betjening av 
telekommunikasjonsutstyr; dataoverføring; 
dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; 
elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, 
samtalelinjer og internettforum; elektronisk overføring 
av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner 
over et globalt datanettverk; elektronisk overføring av 
direktemeldinger og -data; elektronisk overføring av 
meldinger; informasjon om telekommunikasjon; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; 
mobilkommunikasjonstjenester; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; overføring av data og informasjon via data 
og elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av 
data-, lyd-, video- og multimediafiler; overføring av 
informasjon via trådløse eller kabelnettverk; sending, 
mottak og videresending av elektroniske meldinger; 
tekstmeldinger [SMS]; taleoverføringstjenester; 
streaming av data; telefonisk kommunikasjon; 
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telefonsvarertjenester (voice mail); telekommunikasjon- 
og kommunikasjonstjenester; 
telekommunikasjonsvirksomhet; rådgivnings- og 
informasjonstjenester innen telekommunikasjon. 

  Klasse 42   Teknologisk rådgivning innen energiproduksjon og 
energibruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313142 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2020.05.27, US, 88/935,520 
(210) Søknadsnr.: 202014822 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allied Machine & Engineering Corporation, 485 W. 
Third Street, OH44622 DOVER, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Konstruksjonsdeler av motordrevet maskineri, nemlig 
gjengefreser, innsatser for motordrevne gjengefreser, 
forlengelser for elektroverktøy, overgangskoplinger for 
elektroverktøy, verktøymaskinholdere og deler for det 
foregående. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313143 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2020.05.27, US, 88/935,640 
(210) Søknadsnr.: 202014823 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allied Machine & Engineering Corporation, 485 W. 
Third Street, OH44622 DOVER, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Verktøy for verktøymaskiner, nemlig skjæreverktøy, 
presisjonsverktøy, boreverktøy, drillverktøy, kopierstål, 
modulasjonsverktøy, plandreieverktøy, freseverktøy, 
dreieverktøy og gjengeverktøy; verktøyholdere for 
verktøymaskiner; verktøyfatninger for verktøymaskiner; 
oppspenningselementer for verktøymaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313144 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015889 
(220) Inndato: 2020.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FREYJA OSLO AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Smykker; klokker. 
  Klasse 18   Kofferter og reisevesker; håndvesker. 
  Klasse 35   Markedsføring. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313145 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(300) Søknadsprioritet 2020.07.09, US, 90/043,805 
(210) Søknadsnr.: 202014824 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

T-A PRO 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Allied Machine & Engineering Corporation, 485 W. 
Third Street, OH44622 DOVER, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Kraftdrevne verktøymaskiner for metallbearbeiding 
samt deler, nemlig verktøyspisser (bits), verktøyholdere 
og innsatser for å lage hull. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313146 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014825 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Unilite A/S, Snæbumvej 26, Snæbum, 9500 HOBRO, 
Danmark 

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

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

  Klasse 6   Vinduer av metall; takvinduer av metall; deler og 
tilbehør til vinduer og takvinduer av metall. 
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  Klasse 19   Vinduer, ikke av metall; takvinduer, ikke av metall; 
deler og tilbehør til vinduer og takvinduer, ikke av 
metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313147 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015574 
(220) Inndato: 2020.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IRAIDA CARDIDAD DE ARMAS MORALES 
SKOGSGULL, v/Iraida Cardidad De Armas 
MoralesVestlivegen 69B, 5264 GARNES, Norge 
ARMAS MORALES IRAIDA C DE, VESTLIVEGEN 
69A, 5264 GARNES, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Urtemedisiner. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313148 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202015839 
(220) Inndato: 2020.12.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AKER BIOMARINE ANTARCTIC AS, Postboks 496, 
1327 LYSAKER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT EDVARD BRÆKKE, Lunneveien 45, 1570 

DILLING, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Resirkulering; resirkulering av avfall; sortering av 
avfall og resirkulerbart materiale; bearbeiding av 
plastmaterialer og fremskaffelse av relatert informasjon; 
bearbeiding og resirkulering av avfall og søppel; 
oppsirkulering (avfallsresirkulering). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313149 
(151) Reg.dato.: 2020.12.22 
(210) Søknadsnr.: 202014179 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(740) Fullmektig: 
 Arnesen IP Advokatfirma, Strandvejen 125, 2900 

HELLERUP, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313150 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014185 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FABIAN TORMUNDSEN IT, Fjordveien 69 B, 1363 
HØVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Rådgivningstjenester innen IT. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313151 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014181 
(220) Inndato: 2020.11.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 SNUSBONDEN AS, Høstadvegen 60, 7070 

BOSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 

hagebruks- og skogbruksprodukter. 
  Klasse 34   Tobakk; røykfri tobakk; smakstilsetninger, andre enn 

eteriske oljer, for tobakk; skråtobakk; snustobakk; 
snusdåser. 

  Klasse 42   Emballasjedesign; grafiske designtjenester; 
industridesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313152 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202010282 
(220) Inndato: 2020.08.18 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MICSHARE AS, Bergbyveien 71, 1730 ISE, Norge 
(740) Fullmektig: 

 LEOGRIFF AS, Fornebuveien 33, 1366 LYSAKER, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Akustiske koplingsenheter; apparater for kringkasting, 

opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data eller 
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bilder; apparater og instrumenter for overføring, mottak 
og lagring av lyd, bilder og data, både i digital og 
analog form; applikasjoner, nedlastbare; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
databehandlingprogrammer; dataprogrammer, 
innspilte; dataprogrammer, nedlastbare; 
dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
dataprogramvare; intercom; lydgjengivelsesutstyr; 
lydinnspillings- og reproduksjonsapparater; lydmiksere; 
mikrofoner; mikrofonmiksere; transceivere; 
programvare for gjennomføring av konferanser ved 
bruk av mobiltelefoner for distribusjon av lyd til og fra 
deltakerne.  

  Klasse 38   Datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; interaktive kommunikasjonstjenester; 
kommunikasjon med mobiltelefoner; kringkasting av 
lyd, video og multimedia via internett og andre 
kommunikasjonsnettverk; kringkastingstjenester og 
tilveiebringelse av telekommunikasjontilgang for video- 
og lydinnhold via en bestillingsprogramtjeneste via 
internett; overføring av data-, lyd-, video- og 
multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede 
filer over et globalt datanettverk; overføring av 
informasjon og data via nettbaserte tjenester og 
internett; overføring, kringkasting og mottak av lyd, 
video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data i 
sanntid; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; 
telekommunikasjonstjenester for gjennomføring av 
konferanser ved bruk av mobiltelefoner for distribusjon 
av lyd til og fra deltakerne. 

  Klasse 42   Plattformtjenester [paas]; softwaretjenester [saas]; 
dataprogrammering for databehandling og 
kommunikasjonssystemer; design og utvikling av 
programvare og maskinvare for behandling og 
distribusjon av multimediainnhold; design og utvikling 
av programvare og maskinvare for lyd- og 
videooperatører; forskning innen informasjonsteknologi; 
forsknings-, utviklings-, analyse-, og 
rådgivningstjenester innen teknikk; nettskytjenester; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologi; tilveiebringelse av midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at 
multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom 
brukerne; plattformtjenester [paas] for gjennomføring 
av konferanser ved bruk av mobiltelefoner for 
distribusjon av lyd til og fra deltakerne; 
softwaretjenester [saas] for gjennomføring av 
konferanser ved bruk av mobiltelefoner for distribusjon 
av lyd til og fra deltakerne. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313153 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202015516 
(220) Inndato: 2020.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ORICA NORWAY AS, Postboks 614, 3412 
LIERSTRANDA, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313154 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202003970 
(220) Inndato: 2020.03.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GOOD FOR ME AS, Postboks 336 Sentrum, 0101 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til 
rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; 
såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; 
tannpussemidler; hudpleieprodukter, ansiktskrem, 
kroppskrem, håndkrem, ansiktsrens, kroppsrens, 
hårpleieprodukter, sjampo, balsam; fargestoffer for 
håret; hårbalsam; hårfargestoffer; 
hårrettingspreparater; hårspray; impregnerte 
sminkefjerner servietter; preparater for hårkrølling; 
sminkeprodukter; kosmetikk herunder blyanter for 
kosmetisk bruk; blyanter for øyenbryn; dekorative 
motiver for kosmetisk bruk; etuier for leppestifter; 
impregnerte sminkefjernerservietter; kosmetikk for 
øyenbryn; kosmetikksett; kosmetisk krem; kosmetiske 
preparater; kosmetiske preparater for øyenvipper; 
kunstige festemidler for øyenvipper; kunstige negler; 
kunstige øyenvipper; leppestifter; lipgloss; lotion for 
kosmetisk bruk; maskara; neglelakk; negler (preparater 
for behandling av negler); pomader for kosmetisk bruk; 
pudder for sminking; rouge; sminkeprodukter; sminker; 
Kremer og preparater etter soling; selvbruningskremer; 
rense- og fuktighetskremer, oljer, hudkremer og 
preparater; kosmetiske kremer og geleer for ansikt, 
hender og kropp; hudrensekremer; solbruningskremer 
og hudkremer.  

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for 
medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for 
medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker; kostilskuddsdrikker; plaster 
og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til 
tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; kostholds- og 
ernæringstilsetninger; flytende kosttilskudd; 
kosttilskudd bestående av vitaminer; antibakterielle 
håndkremer; medisinske hudkremer og kremer for 
kropp, hud, ansikt og hender; dietetiske preparater; 
dietetiske tilskudd; dietetiske preparater som 
inneholder kollagen; dietetiske tilskudd som inneholder 
kollagen; kollagen for medisinske formål; farmasøytiske 
preparater for hudpleie; medisinske hårvekstmidler. 
Alle forannevnte varer for menneskelig bruk.  

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313155 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202015151 
(220) Inndato: 2020.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NETFAIR AS, Nydalsveien 15, 0484 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-
Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

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

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

  Klasse 35   Kontortjenester; Lederutvelgelse og rekruttering; 
Personellrekruttering; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Rekruttering av midlertidig personal; 
Rekruttering av fast personal; Rådgivningstjenester 
vedrørende ansettelser; Konsultasjonstjenester innen 
karriereplanlegging; Organisering av handels- og 
reklameutstillinger; Organisering av messer for 
rekruttering, salg og markedsføring. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Kommunikasjon ved 
dataterminaler; Overføring av beskjeder og bilder via 
datamaskiner; Overføring av digitale filer; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilveiebringelse av 
online forum; Tilveiebringe tilgang til nettportaler med 
for rekruttering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313156 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202015150 
(220) Inndato: 2020.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EXPOBO AS, c/o Netfair AS, Nydalsveien 15, 0484 
OSLO, Norge 

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

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

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

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

  Klasse 35   Kontortjenester; Lederutvelgelse og rekruttering; 
Personellrekruttering; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Rekruttering av midlertidig personal; 
Rekruttering av fast personal; Rådgivningstjenester 
vedrørende ansettelser; Konsultasjonstjenester innen 

karriereplanlegging; Organisering av handels- og 
reklameutstillinger; Organisering av messer for 
rekruttering, salg og markedsføring. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Kommunikasjon ved 
dataterminaler; Overføring av beskjeder og bilder via 
datamaskiner; Overføring av digitale filer; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilveiebringelse av 
online forum; Tilveiebringe tilgang til nettportaler med 
for rekruttering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313157 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202010446 
(220) Inndato: 2020.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

2Vi 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Active Brands AS, Kabelgaten 6, 0580 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Hjelmer til bruk i sport; tilbehør til hjelmer; 

beskyttelsesmasker; briller; solbriller; briller for sport; 
skibriller; alpint- og snowboardbriller; brilleglass; 
brilleetuier; cover for telefoner og bærbare 
datamaskiner; elektroniske magasiner; hjelmer; 
beskyttelsesmasker; mapper og etuier for telefoner og 
datamaskiner; nedlastbar software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313158 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202010452 
(220) Inndato: 2020.08.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sol de Janeiro IP, Inc., 551 5th Avenue, Suite 2030, 
NY10176 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Hårpleieprodukter; ikke-medisinske 
hårbehandlingspreparater for kosmetiske formål; 
hårmasker; kremer, gel og lotion for ansikt, hud og 
kropp; tykkere og/eller fetere kremer for hud og kropp; 
skjønnhetsmasker for ansikt og lepper; såper og 
rengjøringsmidler til ansiktet; såper og 
rengjøringsmidler til hud og kropp. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313159 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 201901966 
(220) Inndato: 2019.02.12 
(180) Registreringen utløper: 2029.02.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FH GRUPPEN AS, Østre Aker vei 17, 0581 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 

LILLEHAMMER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313160 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014828 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Magnetbåndstasjon [data]; dataprogrammer, innspilte; 

dataprogrammer, nedlastbare; datamaskinvarer 
(hardware); datamaskiner; datahansker; 
databehandlingsapparater og -innretninger; 
dataspillsoftware, nedlastbar; dataspillprogrammer, 
innspilte; dataprogramplattformer, innspilte eller 
nedlastbare; lesere [databehandlingsutstyr]; notisbok i 
form av datamaskin; magnetiske databærere; monitorer 
[dataprogrammer]; mus [databehandlingsutstyr]; 
optiske databærere; monitorer [datamaskinvare]; 
skanner [databehandlingsutstyr]; hukommelseslager for 
datamaskiner; grensesnitt for datamaskiner; 
beskyttelsesfilm for dataskjermer; kroppsbårne 
datamaskiner; tastaturer for datamaskiner; plateskiftere 
for datamaskiner; diskettstasjon [for datamaskiner]; 
koplingsenheter [databehandlingsutstyr]; styreballer 
[dataperiferiutstyr]; tynn klient datamaskiner; operative 
programmer, innregistrerte for datamaskiner; joysticker 
for bruk med datamaskin, andre enn for videospill.  

  Klasse 38   Streaming av data; dataassistert overføring av 
beskjeder og bilder; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; kommunikasjon ved dataterminaler; tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; utleie av 
tilgangstid til et globalt datanettverk.  

  Klasse 42   Ekstern data backup; gjenoppretting av data fra 
datamaskiner; konvertering av dataprogrammer og 
data, andre enn fysisk konvertering; konvertering av 
data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; 
elektronisk overvåkning av personlig data for å 
oppdage identitetstyveri via internett; 
datakrypteringstjenester; datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; overvåkning av datasystemer for å 
oppdage uberettiget tilgang eller datainnbrudd; 
sikkerhetstjenester angående datavirus; installasjon av 
datasoftware; utvikling av dataplattformer; utarbeidelse 
av dataprogrammer; elektronisk datalagring; utleie av 
datamaskiner; kopiering av dataprogrammer; 
programmering for datamaskiner; analysering av 
datasystemer; fjernovervåkning av datasystemer; 
overvåkning av datasystemer for å oppdage 

sammenbrudd; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; rådgivning innen datasikkerhet; 
vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivning 
ved design og utvikling av datamaskiner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313161 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(300) Søknadsprioritet 2020.03.07, EM, 018265924 
(210) Søknadsnr.: 202015268 
(220) Inndato: 2020.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SWEDISH ECOLOGY AB, Klippan 1J, 41451 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 11394, 40428 GÖTEBORG, 

Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Toaletter; apparater, maskiner og installasjoner for 
vannrensing; deler, beslag og hjelpemidler som inngår i 
klassen for forannevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313162 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014840 
(220) Inndato: 2020.11.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALEKSANDER BRAATEN, AUTENÅSEN 8, 1930 
AURSKOG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313163 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014191 
(220) Inndato: 2020.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aircoil Aktiebolag, ÄNGSVÄGEN 22, 67232 ÅRJÄNG, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Luftkjølte kondensatorer; luftkondensatorer; 
tørrkjølere; varmevekslere [maskindeler]. 

  Klasse 11   Apparater og installasjoner for oppvarming, kjøling, 
ventilasjon og dampproduksjon; varmevekslere, andre 
enn deler av maskiner; varmeakkumulatorer; 
dampakkumulatorer; Apparater og installasjoner for 
oppvarming, kjøling, ventilasjon og dampproduksjon; 
varmeregeneratorer; dampbatterier . 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313164 
(151) Reg.dato.: 2020.12.23 
(210) Søknadsnr.: 202014832 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SENZIE AS, 5. etasje Papirbredden 1 Grønland 58, 
3045 DRAMMEN, Norge 

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

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

  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell; bøker; 
utdanningspublikasjoner; trykte publikasjoner.  

  Klasse 41   Tilveiebringe online elektroniske publikasjoner, ikke 
nedlastbare; utdannelsesvirksomhet; 
opplæringsvirksomhet.  

  Klasse 44   Medisinske tjenester; hygienisk behandling og 
skjønnhetspleie for mennesker; hygienisk pleie og 
skjønnhetspleie for mennesker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313165 
(151) Reg.dato.: 2020.12.24 
(210) Søknadsnr.: 202014190 
(220) Inndato: 2020.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Aircoil Aktiebolag, ÄNGSVÄGEN 22, 67232 ÅRJÄNG, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Luftkjølte kondensatorer; luftkondensatorer; foreløpig 
klasse: tørrkjølere; varmevekslere [maskindeler]. 

  Klasse 11   Foreløpig klasse: apparater og installasjoner for 
oppvarming, kjøling, ventilasjon og dampproduksjon; 
varmevekslere, andre enn deler av maskiner; 
varmeakkumulatorer; dampakkumulatorer; 
varmeregeneratorer; foreløpig klasse: dampbatterier. . 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313166 
(151) Reg.dato.: 2020.12.26 
(210) Søknadsnr.: 202014180 
(220) Inndato: 2020.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

SH-BYGG AS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SH-BYGG AS, Tvetenveien 164, 0671 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

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

reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner og -
utstyr; restaurering av bygninger; reparasjon av 
bygninger; riving av bygninger; rådgivning i forbindelse 
med bolig- og byggkonstruksjon; snekkertjenester; 
utleie av maskiner, verktøy og utstyr for bruk innen 
byggkonstruksjon; installasjon av vinduer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ventilasjonssystemer; 
renovasjon av bygninger; taktekkingstjenester; legging 
av fliser, murstein eller blokker; murmestervirksomhet. 

  Klasse 39   Transport; renovasjon [transport]. 
  Klasse 44   Treplanting, hagebruks- og landskapsdesigntjenester; 

landskapsplanlegging. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313167 
(151) Reg.dato.: 2020.12.26 
(210) Søknadsnr.: 202014209 
(220) Inndato: 2020.11.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DR. RØRDAM AS, Postboks 2525 Sentrum, 7413 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Antioksidanter for bruk ved produksjon av kosmetikk; 

Antioksidanter for bruk ved produksjon av kosmetikk; 
Antioksidanter for bruk i produksjon av kosttilskudd; 
Botaniske ekstrakter, andre enn eteriske oljer, for 
produksjon av kosmetikk; Ester; Fuktemidler for bruk til 
å produsere kosmetikk; Kjemiske produkter for 
vitenskapelig bruk, andre enn for medisinsk eller 
veterinært bruk; Kjemiske reagenser, andre enn for 
medisinsk eller veterinært bruk; Stilben. 

  Klasse 3   Concealere for flekker og skjønnhetsfeil; Kosmetikk 
for personlig bruk; Kosmetikk i form av 
fuktighetsgivende kremer, hudkremer og emulsjoner; 
Kosmetikk- og skjønnhetspreparater; Kosmetisk krem; 
Kosmetiske hudkremer; Kosmetiske hudkremer for å 
redusere pigmentflekker og fregner; Kosmetiske 
hudpleiekremer; Kosmetiske håndkremer; Kosmetiske 
kremer og geleer for ansikt, hender og kropp; 
Kosmetiske kremer og hudkremer; Kosmetiske kremer 
og hudkremer for ansikt og kroppspleie; Kosmetiske 
preparater for ansiktsbehandling; Kosmetiske 
preparater for solbeskyttelse; Kosmetiske våtservietter. 

  Klasse 10   Diagnoseapparater for medisinske formål; Elektroder 
for medisinsk bruk; Galvanisk-terapeutiske apparater; 
Hudslipingsapparater; Injeksjonsinstrumenter uten 
nåler; Kirurginåler; Kirurgiske apparater og 
instrumenter; Kirurgiske, medisinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter; LED-masker for 
terapeutiske formål; Kvartslamper for medisinsk bruk; 
Lamper for medisinsk bruk; Lamper med ultrafiolette 
stråler for medisinsk bruk; Medisinske apparater og 
instrumenter; Medisinske 
instrumenter[Klasseoverskrift]; Kirurgiske, medisinske, 
odontologiske og veterinære apparater og 
instrumenter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313168 
(151) Reg.dato.: 2020.12.27 
(210) Søknadsnr.: 202015443 
(220) Inndato: 2020.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INSTINKTSMOR VED LENA BERG, c/o Britt 
BergLyngvegen 7, 2340 LØTEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk og toalettartikler; aromaterapipreparater. 
  Klasse 5   Kosttilskudd. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313169 
(151) Reg.dato.: 2020.12.27 
(210) Søknadsnr.: 202015440 
(220) Inndato: 2020.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THE BIG NORWEGIAN AS, c/o PoliNor ASKnud 
Schartums gate 7, 3045 DRAMMEN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Alkoholfritt øl; alkoholfrie viner; alkoholfri punsj; 

alkoholfrie drikker; alkoholfrie fruktekstrakter brukt i 
tilberedning av drikkevarer; alkoholfrie fruktekstrakter; 
alkoholfrie cocktailbaser; alkoholfrie maltdrikker; 
alkoholfri grønnsaksjuice; alkoholfri vin; alkoholfrie 
drikkevarer som inneholder fruktjuice; cider [ikke 
alkoholholdig]; fruktdrikker, alkoholfrie; aperitiffer [ikke 
alkoholholdig]; fruktnektar [ikke alkoholholdig]; ikke-
alkoholholdige essenser for tilberedelse av drikker; 
sarseparilla [alkoholfri drikk]; ikke-alkoholholdige 
smakstilsatt med te; fruktpunsj, alkoholfri; 
druesaftdrikker, alkoholfritt; fruktcocktailer, alkoholfrie; 
drinker [ikke alkoholholdig]; honningbasert drikke [ikke 
alkoholholdige]; aloe veradrikker [ikke alkoholholdige]; 
ikke-alkoholholdige preparater for fremstilling av 
drikker; ikke-alkoholholdige drikker smakstilsatt med 
kaffe; sirup for tilberedning av alkoholfrie drikkevarer; 
kullsyreholdige drikkevarer, alkoholfritt; ikke-
alkoholholdige drikker av tørket frukt; essenser for 
alkoholfrie drikkevarer [ikke i form av eteriske oljer]; 
mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; mineral- og kullsyreholdig vann, 
samt andre alkoholfrie drikkevarer; avalkoholisert øl; 
drikkevann; drikker på basis av kjernemelk; sorbet 
[drikker]; grønnsaksbaserte drikkevarer; tomatsaft 
[drikker]; ølbaserte drikkevarer; kokosvann [drikkevare]; 
fruktbaserte drikkevarer; tabletter for kullsyreholdige 
drikker; pulver for kullsyreholdige drikker; sirup for 
tilberedning av drikkevarer; guarana-drikker; bordvann 
[drikker]; mineralvann [drikker]; grønnsaksaft [drikker]; 
frossenfruktbaserte drikkevarer; maltsirup for 
drikkevarer; soyabaserte drikker, andre enn 
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melkeerstatninger; pulver brukt i tilberedning av 
fruktbaserte drikkevarer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker; sirup og andre preparater for 
tilberedning av drikkevarer; sirup for tilberedning av 
mysebaserte drikkevarer; risbaserte drikker, andre enn 
melksubstitutter; fruktkonsentrater og pureer som 
brukes for å lage drikkevarer; energidrikker; 
fruktdrikker; appelsinjuicedrikker; frosne fruktdrikker; 
ananasjuicedrikker; sportsdrikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; proteinbaserte sportsdrikker; fruktdrikker og 
fruktjuice. 

  Klasse 33   Alkoholholdige kaffebaserte drikker; alkoholholdige 
cocktailblandinger; alkoholholdig eggnog; 
alkoholholdige fruktdrikker; alkoholholdig sider; 
alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige essenser; 
alkoholholdig punsj; alkoholholdige ekstrakter; 
alkoholholdig bitter; alkoholholdige fruktcocktaildrikker; 
alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige 
maltdrikker, utenom øl; alkoholholdige drikker [unntatt 
øl]; alkoholholdige cocktailer med melk; alkoholholdige 
drikker (unntatt øl); alkoholholdige energidrikker; 
alkoholholdige tebaserte drikker; alkoholholdige 
aperitiffer med bitter; risdrikker [alkoholholdige]; 
kornbasert destillert alkoholholdig drikke; aperitiffer 
med destillert alkoholholdig likørbase; sukkerrørbasert 
alkoholholdig drikke; ferdige alkoholholdige cocktailer; 
likører [alkoholholdige drikkevarer]; ferdigmiksede 
alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; drikkelig sprit; 
rombaserte drikkevarer; vinbaserte drikkevarer. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av ikke-alkoholholdig drikke; salg 
(detaljhandel) av alkoholholdig drikke; salg 
(engroshandel) av ikke-alkoholholdig drikke. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313170 
(151) Reg.dato.: 2020.12.27 
(210) Søknadsnr.: 202015471 
(220) Inndato: 2020.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Ningbo Celox Electronic Commerce Co.,Ltd, No.52, 
Ruifeng Road, Yuelin Street, Fenghua District, 315500 
NINGBO, ZHEJIANG, Kina 

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

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; 
Knusemaskiner for avfall; Komprimeringsmaskiner for 
avfall; Støvblåseapparater for rengjøringsformål; 
Støvfjerningsapparater for rengjøringsformål; 
Høytrykkspylere; Børstehoder for støvsugere; 
Støvsugere; Bonemaskiner og -apparater, elektrisk; 
Dampvasker; Kjøkkenmaskiner [elektriske] for 
bearbeiding av mat; Gatefeiemaskiner, selvdrevne; 
Støvsugerslanger; Vannseparatorer; Knusemaskiner; 
Vinduslukkere, elektriske; Desintegratorer; 
Vaskeapparater; Vrimaskiner for tøy; 
Poleringsmaskiner og -apparater [elektrisk].  

  Klasse 21   Søppelspann; Toalettredskaper; Bøtter; 
Luktfjerningsapparater for personlig bruk; Børster; 
Vaskebaljer; Tannbørster; Toalettsvamper; 
Rengjøringsredskaper [håndredskap]; Bøtter med 
moppvrider; Feiekoster; Kluter for rengjøring; 
Svampholdere; Mopper; Svamper for rengjøring; 
Svamper for husholdningsbruk; Teppefeiere 

[håndredskaper]; Beholdere for husholdning eller 
kjøkken; Kluter [chiffong] for støvtørring; Bonebørster. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313171 
(151) Reg.dato.: 2020.12.27 
(210) Søknadsnr.: 202015437 
(220) Inndato: 2020.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORXE AS, Dokka 3B, 1671 KRÅKERØY, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Digitale projektorer. 
  Klasse 11   Lamper; elektriske lamper. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313172 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202015826 
(220) Inndato: 2020.12.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GRS RIFLESTOCKS AS, Ytre Haugen 75, 6763 
HORNINDAL, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 13   Skytevåpen; kolber for håndskytevåpen; skjefter for 
håndskytevåpen; gevær [våpen]; geværkolber. Deler 
og utstyr til skytevåpen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313173 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202016213 
(220) Inndato: 2020.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 REBEL SPIRITS AS, Youngstorget 2B, 0181 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Brennevin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Reg.nr.: 313174 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202016222 
(220) Inndato: 2020.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NALA HEALTH AS, Jakteleia 2, 1394 NESBRU, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetiske kremer og hudkremer; kosmetiske 
preparater; kosmetiske våtservietter; kosmetikk for dyr; 
oljer for kosmetisk bruk; lotion for kosmetisk bruk. 

  Klasse 5   Kosttilskudd; kosttilskudd for dyr; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; kosttilskudd for kjæledyr; 
kosttilskudd for mennesker; kosttilskudd bestående av 
sporstoffer; kosttilskudd for veterinære formål; 
kosttilskudd bestående av aminosyrer; kosttilskudd 
bestående av vitaminer; kosttilskudd bestående av 
mineraler; kosttilskudd med kosmetisk effekt; 
kosttilskudd for kjæledyr i form av pulverdrikkblanding; 
linfrøoljebaserte kosttilskudd; pollenbasert kosttilskudd; 
enzymbasert kosttilskudd; kosttilskudd for kjæledyr i 
form av snacks; propolisbasert kosttilskudd; 
alginatebasert kosttilskudd; kosttilskudd for kontroll av 
kolesterol; kaseinbasert kosttilskudd; mineralske 
kosttilskudd; linfrøbaserte kosttilskudd; 
hvetespirebaserte kosttilskudd; bidronningbasert 
kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; 
eggehvitebaserte kosttilskudd; gjærbasert kosttilskudd; 
glukosebasert kosttilskudd; lecitinbasert kosttilskudd; 
acaipulver, kosttilskudd; kosttilskudd bestående av 
aminosyrer, mineraler og sporstoffer; nutrasøytisk mat 
som kosttilskudd; bipollen som kosttilskudd i mat; 
antioksidanter for bruk som kosttilskudd; pulverisert 
linfrøfiber som et kosttilskudd; naturlige kosttilskudd for 
å behandle klaustrofobi; måltidserstatning og 
kosttilskudd i form av drikkeblandinger for medisinske 
formål; kosttilskuddsdrikker; fruktsmaktilsatte 
kosttilskuddsdrikkeblandinger i pulverform; 
hvetekosttilskudd; vitamin- og mineralkosttilskudd; 
sinkkosttilskudd; soyaproteinkosttilskudd; vaskemidler 
for hunder [insekticider]; insektspray; insektsdrepende 
preparater; insektsfrastøtende røkelse; insektsjampo 
for dyr; insektsdrepende midler; armbånd impregnert 
med insektsmiddel; farmasøytiske preparater for 
lindring av insektsbitt; sedertre som insektsfrastøtende 
middel; parasittdrepende halsbånd for dyr; 
loppehalsbånd; frastøtningsmidler for hunder. 

  Klasse 18   Halsbånd for dyr; elektroniske halsbånd for kjæledyr; 
hundehalsbånd; hundehalsbånd og -kobbel; dekken for 
dyr; hundeklær; sko for hunder; tyggebein av rålær for 
hunder; kobbel for hunder; parkas for hunder; klær for 
hunder. 

  Klasse 20   Dispensere for hundeposer, fastmonterte, ikke av 
metall; hundesenger; hundekurver; hundedører av 

metall [møbler]; bærbare hundehus. 
  Klasse 28   Hundeleker. 
  Klasse 31   Hundemat; spiselige tyggebein for hunder; spiselige 

tyggebiter for hunder; fordøyelige tyggebein for hunder; 
hundekjeks; godbiter for hunder, spiselig; drikkevarer 
for hunder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313175 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202015444 
(220) Inndato: 2020.12.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPORTJET AS, Skogvegen 20A, 6150 ØRSTA, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Sportsutstyr. 
  Klasse 41   Trening og trim. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313176 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202016226 
(220) Inndato: 2020.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aleksander Berge Holden, RAMBERGVEIEN 17 B, 
3115 TØNSBERG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige 

drikker [unntatt øl]; alkoholholdige energidrikker; 
alkoholholdige cocktailblandinger; alkoholholdige 
fruktdrikker; alkoholholdige essenser; alkoholholdige 
fruktekstrakter; alkoholholdige cocktailer med melk; 
alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige 
fruktcocktaildrikker; alkoholholdige aperitiffer med 
bitter; alkoholholdige drikker med frukter; 
alkoholholdige tebaserte drikker; alkoholholdige 
kaffebaserte drikker; alkoholholdig bitter; alkoholholdig 
eggnog; alkoholholdig sider; alkoholholdig punsj; 
kornbasert destillert alkoholholdig drikke; 
sukkerrørbasert alkoholholdig drikke; alkoholholdige 
maltdrikker, utenom øl; likører [alkoholholdige 
drikkevarer]; risdrikker [alkoholholdige]; ferdige 
alkoholholdige cocktailer. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av alkoholholdig drikke; salg 
(detaljhandel) av ikke-alkoholholdig drikke; salg 
(engroshandel) av ikke-alkoholholdig drikke. 

  Klasse 43   Servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og 
ta-med-hjem-service. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313177 
(151) Reg.dato.: 2020.12.28 
(210) Søknadsnr.: 202016227 
(220) Inndato: 2020.12.21 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Toni Andreas Schmidt, Nelson FernandesAlnagata 11, 
0192 OSLO, Norge 
NELSON MOREIRA FERNANDES, RAGNHILD 
SCHIBBYES VEI 51, 0968 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Alkoholfrie drikkevarer som inneholder fruktjuice; 

ølbaserte drikkevarer; fruktbaserte drikkevarer; 
kullsyreholdige drikkevarer, alkoholfritt; øl; alkoholfritt 
øl; avalkoholisert øl; ale [øl]; stout [øl]; smakstilsatt øl; 
porter [øl]; øl med den beskyttede betegnelsen 
"Pilsner"; barley wine [øl]; pale ale [øl]; ingefærøl; 
maltøl; svartøl [ brent maltøl]; hveteøl; lettøl. 

  Klasse 40   Produksjon av matvarer (for 3.part); produksjon av 
brød på bestilling. 

  Klasse 43   Tilberedning av mat og drikkevarer; servering av 
alkoholholdige drikkevarer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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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: 1030924 
(151) Int.reg.dato: 2009.04.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202005016 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411TE 
HEERLEN, Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Gloves for the protection against accidents, irradiation 
and fire, namely gloves for protection against 
accidents; gloves for protection against x-rays for 
industrial purposes; bullet-resistant vests, bomb-
disposal suits, protective clothing, cut resistant pants, 
cut resistant gloves, cut resistant sweaters, cut 
resistant shirts, cut resistant aprons, high pressure 
water cutting aprons, cut/slash/puncture/abrasion 
resistant garments; helmets for military and law 
enforcement use, protective helmets, motorcycle 
helmets, safety helmets, protective sports helmets; 
safety shoes and boots, cut resistant shoes, anti-
penetration shoes, nets, safety nets used in the 
construction industry, bomb blankets, bomb tents and 
blast curtains, life nets; protection devices for personal 
use against accidents, barrier nets (to protect crew of 
cargo airplane against moving cargo); diving suits, 
gloves for divers, divers masks; screens, films, filters 
and strips for protecting the eyes; eye and face shields 
for workers; safety and protection equipment for falls; 
safety restraint devices (other than for vehicle seats 
and sports equipment); safety belts; life lines, safety 
straps, rescue ropes and safety harnesses. 

  Klasse 10   Surgical, medical and dental apparatus, instruments 
and articles, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; fibers, yarns and threads for 
biomedical and medical applications, masks, caps, 
gloves, special clothing used by medical, surgical and 
dental personnel; strait jackets; medical compression 
socks; orthopedic articles such as belts, footwear and 

soles; diabetes socks; prosthetics socks; gel liners; 
medical implants; bandages. 

  Klasse 12   Car parts for the protection against accidents, namely 
vehicles armor panels; spall liners, namely lining 
materials used for the interior of vehicles to decrease 
the risk from injury caused by spalls (splinters, 
fragments) and armor panels for vehicles including 
military vehicles, police vehicles, VIP vehicles and 
transporters; air bags (as safety device for 
automobiles); baby carriages; safety seats for children; 
synthetic and plastic parts for race car bodywork; 
synthetic and plastic parts for race boat hull 
composites; parachutes, hot-air balloons. 

  Klasse 17   Plastic fibers not for textile use, threads not for textile 
use, plastics as semi-processed materials, also in the 
form of strips, sheets, plates, tapes, slabs, panels, 
container panels, hoses; hoses and pipelines and liners 
and non-metal reinforcement materials therefor. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials and not included in other classes, 
namely, leather leads, leather straps, leather cases, 
leashes, shoulder belts, leather thongs, leather or 
leather-board boxes, stirrups; trunks and traveling 
bags; bags for climbers; bags for campers; backpacks. 

  Klasse 19   Non-metallic building materials; non-metal 
construction materials; building glass; non-metal pipes; 
non-metal roof coverings; safety glass. 

  Klasse 21   Gardening gloves; cloths for cleaning; floss for dental 
purposes. 

  Klasse 22   Fibers and plastic fibers for textile use; string, ropes, 
car towing ropes and cords (not of metal); mooring and 
towing lines, offshore positioning ropes, yachting lines, 
fishing ropes; round slings and arborist lines, cargo 
pallet nets, camouflage nets; nets for 
fishing/aquaculture; textile fibers for the reinforcement 
of the goods mentioned in classes 9, 10, 12, 21, 22, 25 
and 28; sails; yachting sails and yachting lines; sails for 
ski sailing; curtain siders for containers; non-metal 
slings and straps for handling loads; hammocks. 

  Klasse 23   Yarns for textile use; threads for textile use, threads; 
spun thread and yarn; threads of plastic materials for 
textile use. 

  Klasse 24   Fabrics and textile products not included in other 
classes; non-woven textile fabrics, textile materials not 
included in other classes, knitted fabrics, fabrics for 
textile use; fiberglass fabrics for textile use; textile 
fibers for the reinforcement of the goods mentioned in 
classes 9, 10, 12, 21, 22, 25, 26 and 28. 

  Klasse 25   Clothing, headgear, footwear; gloves (clothing); 
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overshoes and overboots; footwear parts such as 
heels, soles and protective end pieces, removable or 
not; socks, boot liners; ski-boots; non-slip devices for 
footwear; motorcycle apparel; protective motorcycle 
apparel. 

  Klasse 26   Shoe laces; false hair; hair nets. 
  Klasse 28   Sporting goods; bow strings, parapenting and kite 

lines; lines for fishing, lures for hunting or fishing, 
fishing tackle, landing net for anglers, gut for fishing; 
strings for rackets; water ski and wakeboard ropes; 
fasteners (parts of sporting goods) and harnesses for 
rock climbers; hockey sticks, protective equipment 
against falls in sports; protection paddings (parts of 
sports suits); climbing harnesses; straps for use in 
sports; (water) skis, surfboards, snowboards, bob-
sleighs, body boards, ice skates; fencing masks, 
fencing gauntlets, fencing gloves; baseball gloves, 
boxing gloves, golf gloves, flippers for swimming. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1402746 
(151) Int.reg.dato: 2017.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201806564 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.05.24 
(300) Søknadsprioritet: 2016.08.12, DE, 30 2016 

023 202 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 206 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 208 
2016.08.12, DE, 30 2016 
023 210 
2016.08.12, DE, 30 2016  
023 211 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 
1, 33106 PADERBORN, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Reverse vending machines, namely container return 
systems consisting of a collecting unit, an image 
recognition unit and transport devices; reverse vending 
machines, namely, bottle return systems consisting of a 
collecting unit, an image recognition unit and transport 
devices; automatic parcel receiving machines and 
systems consisting thereof, automatic parcel 
distributing machines and systems consisting thereof. 

  Klasse 9   Automated teller machines (ATM) and automated 
teller machine components; automated teller cash 
dispensers; automatic paying-in and deposit machines; 
electrically operated machines for the dispensing of 
cash, coupons, tickets, vouchers, coins, postal stamps 
and for receiving deposits and cashing checks, lottery 
machines and computer software for operating such 
machines and for operating reverse vending machines; 
software for operating automated teller machines for 
cash transactions and non-cash transactions; computer 

software for controlling and operating various user 
equipment in particular computer terminals, automatic 
cash dispensers, automatic cash collection machines, 
automatic cheque collection machines, postal 
terminals, electronic terminals for generating stamps, 
electronic cash registers, self-service cash register 
systems, container return systems, bottle return 
systems, printers and multi-functional terminals with 
payment functions; scanners and camera systems for 
capturing goods and labels, especially barcode 
scanners, QR code scanners, RFID scanners; card 
reading equipment; identification equipment for 
individuals, especially iris scanners, retina scanners, 
hand scanners, fingerprint scanners, face and voice 
recognition equipment, signature capture devices; 
electronic display units, multifunctional operating 
terminals and computer software for operating such 
terminals; tablets for controlling financial transactions 
for banks and commerce; cash register systems for 
tablet-operated financial transactions; selfservice 
terminals for postal goods, electronic terminals for 
generating stamps; receipt printers; remote-controlled 
modules for displaying prices at goods shelves; chip 
cards, security tokens and electronic key tokens, in 
particular electronic key cards, electronic key CD, 
electronic key USB flash drives; networks for data 
processing systems; cash registers, especially 
electronic cash registers, self-checkout cash registers, 
automatic scanner checkouts and software related 
thereto; electronic inking apparatus for invalidation or 
devaluation of banknotes; software for operating 
electronic inking apparatus for invalidation or 
devaluation of banknotes. 

  Klasse 37   Installation, repair, and maintenance of automated 
teller machines [ATM], credit and debit card operated 
terminals, cash dispensing terminals, access control 
terminals, surveillance cameras, automatic stamp 
machines, postal terminals, postal parcel drop-boxes, 
postal parcel pick-up boxes, cash register systems, 
electronic cash registers, self-service point of sale 
systems, cash safes, container return and reverse 
vending machines, lottery machines; remote-controlled 
maintenance and repair services for automated teller 
machines [ATM], credit and debit card operated 
terminals, cash dispensing terminals, and access 
control terminals, also for others; in situ repair services 
for safes and vaults. 

  Klasse 42   Engineering consultancy in the area of merchandise 
management systems; technical monitoring of cash 
optimization; technical monitoring and processing of 
automated teller machine [ATM] transactions (Payment 
Services); technical project planning for the exchange 
and/or first installation of point of sale systems in IT 
environments (Store Rollout); IT security services in the 
nature of protection and recovery of computer data for 
others, especially for banks; IT project management; 
creation of computer software for automatic cash 
dispensers, automatic cash collection machines, 
automatic cheque collection machines, container return 
systems, bottle return systems, postal terminals, 
automatic stamp machines, ticket validation terminals, 
automatic dispensing machines, postal parcel drop-
boxes, postal parcel pick-up boxes, automatic terminals 
with payment functions, vending machines, cash 
register systems, electronic cash registers, self-service 
cash register systems, cash safes; installation, repair 
and maintenance of computer software for automatic 
cash dispensers, automatic cash collection machines, 
automatic cheque collection machines, container return 
systems, bottle return systems, postal terminals, 
automatic stamp machines, ticket validation terminals, 
automatic dispensing machines, postal parcel drop-
boxes, postal parcel pick-up boxes, terminals with 
payment functions, vending machines, cash register 
systems, electronic cash registers, self-service cash 
register systems, cash safes. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1415498 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201810247 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.08.02 
(300) Søknadsprioritet: 2017.11.30, FR, 4409270 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ANTALIS, 8 rue de Seine, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 40   Advice, consulting, expertise relating to printing; 
printing services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.23 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1422118 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.27 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201908388 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A., Via Giovanni XXIII, 
7/A - Frazione Lippo, 40012 CALDERARA DI RENO 
(BOLOGNA), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Units and/or apparatus for movement transmission for 

any application namely, reduction gears, motor 
reducers, variable-speed reducers, either mechanical 
or hydraulic, and components thereof, joints, hoists, 
gear attachments, chains. 

  Klasse 9   Monitoring software and systems for applications 
using machines and machine-tools and motors, 
electronic components for controlling and monitoring 
motors, converters and controllers for electronic 
frequencies for applications using electric motors. 

  Klasse 12   Brakes, couplings, speed change gears for land 
vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1425557 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201812952 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-
chome, Ohta-ku, 146-8501 TOKYO, Japan 

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

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

  Klasse 9   Electrical cells and batteries; telecommunication 
machines and apparatus; industrial X-ray machines 
and apparatus [not for medical use], industrial 
betatrons [not for medical use], magnetic prospecting 
machines, magnetic object detectors, seismic 
exploration machines and apparatus, hydrophone 
machines and apparatus, echo sounders, ultrasonic 
flaw detectors, ultrasonic sensors, remote control 
apparatus for closing doors and electron microscopes]; 
electronic circuits, not including those recorded with 
computer programs; downloadable music files; 
downloadable image files; recorded video discs and 
video tapes; electronic publications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1463911 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201906038 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The trademark consists of one stylized wording 
"Streamax". 

(730) Innehaver: 
 STREAMAX TECHNOLOGY CO., LTD, 21-23/F, B1 

Building Nanshanzhiyuan, No.1001, Xueyuan Avenue, 
Nanshan District, SHENZHEN CITY GUANGDONG 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries, electric, for vehicles; plugs, sockets and 

other contacts [electric connections]; remote control 
apparatus. 

  Klasse 35   Marketing research; on-line advertising on a computer 
network; compilation of information into computer 
databases; import-export agency services; advertising; 
professional business consultancy; marketing; sales 
promotion for others; marketing studies; procurement 
services for others [purchasing goods and services for 
other businesses]. 

  Klasse 42   Vehicle roadworthiness testing; industrial design. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.04 - nr 01/21

22 
 

(111) Int.reg.nr: 1470382 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201907645 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.02, EM, 017964183 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Landport B.V., Ramgatseweg 63, 4941VN 
RAAMSDONKSVEER, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring apparatus and instruments; batteries, 

battery chargers; battery testers. 
  Klasse 35   Publicity and commercial affairs; business mediation 

and assistance in the sale and marketing of electronic 
apparatus and instruments, measuring apparatus and 
instruments, batteries, battery chargers and battery 
testers; business organization and business economics 
consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1470393 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.01 

(210) Nasj. ref.nr: 201907646 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.24, DE, 30 2019 002 

897 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Landesbank Baden-Württemberg rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts, Am Hauptbahnhof 2, 70173 
STUTTGART, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Machine readable data carriers; Data processing 

programs; Software. 
  Klasse 16   Printed matter; Printed and/or embossed cards of 

cardboard or plastic (unencoded). 
  Klasse 35   Advertising; Business management; Arranging and 

concluding of commercial transactions, including in the 
e-commerce sector; collection of data into databases, 
including via the Internet. 

  Klasse 36   Insurance and financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, including the aforesaid services via the 
Internet. 

  Klasse 38   Compiling and providing of news and information 
(press agencies); Telecommunications; Database 
services, namely supplying of data through 
transmission of data on computer networks, providing 
access to data on computer networks and through 
rental of access times to data on computer networks, 
also provided via the Internet; Providing access to 

portals on the Internet; Providing access to databases 
for downloading information for electronic media (the 
internet); Database services, namely leasing of access 
time to computer databases, including the aforesaid 
services via the Internet. 

  Klasse 42   Database services, namely operation of databases 
through the installation and maintenance of database 
software and through creation of a database, including 
the aforesaid services via the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1470514 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201907660 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ADVITOS GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Diagnostic preparations for extracorporeal blood 

cleansing processes and devices; medical diagnosis 
indicators in connection with extracorporeal blood 
cleansing processes and devices; dialysate, namely 
biological preparations for medical purposes. 

  Klasse 10   Surgical, medical, dental and veterinary instruments, 
apparatus and devices for extracorporeal blood 
cleansing procedures. 

  Klasse 41   Entertainment; sporting and cultural activities to 
promote awareness in connection with extracorporeal 
blood cleansing procedures and medical devices for 
the aforesaid procedures. 

  Klasse 44   Medical services in connection with extracorporeal 
blood cleansing processes and devices; hygienic and 
beauty care for human beings or animals; hospitals; 
medical assistance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1474138 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201908608 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, BX, 1387418 
(540) Gjengivelse av merket: 

NUDGE BY XL-S 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT 
NV, Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Transmission, delivery and reception of sound, data 

and images; messaging services, namely, sending, 
receiving and forwarding messages in the form of text, 
audio, graphic images or video or a combination of 
these formats; mobile communications services; 
communication by mobile telephone; delivery of 
messages by electronic transmission. 

  Klasse 44   Nutritional advisory services; advisory services 
relating to health; medical and healthcare service 
related to weight management; advice relating to 
medical and healthcare products in the field of weight 
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management; informational services relating to 
healthcare products in the field of weight management; 
weight control treatment; weight management services; 
providing weight control and weight loss program 
services; advisory services relating to weight control 
and weight loss; consultation services in the field of 
weight management; advisory services relating to 
slimming; slimming treatment services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1474154 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201908611 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.27 
(300) Søknadsprioritet: 2018.08.13, DE, 30 2018 019 

617 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cocomore AG, Gutleutstraße 30, 80329 FRANKFURT, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Commercial intermediation services; arranging of 

business introductions; negotiation of business 
contracts for others; purchasing of goods and services 
for other businesses; business analysis, research and 
information services; rental of office machines; 
procurement of contracts for others; arranging of 
contracts, for others, for the provision of services; 
employment agency services; personnel consultancy; 
human resources management and recruitment 
services; personnel selection [for others]; evaluation of 
personnel requirements; placement of temporary 
personnel; preparation of documents included in tax 
declarations; bookkeeping consultancy relating to tax 
declarations; accountancy and book-keeping; rental 
and leasing of objects in connection with providing the 
aforesaid services included in this class; information 
and consultancy relating to the aforesaid services 
included in this class. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; real estate services; financial 
and monetary services, and banking; fundraising and 
financial sponsorship; rental of offices [real estate]; 
rental of offices for coworking; brokerage of service 
insurance contracts; insurance consultancy; brokerage 
of insurance contracts; holding assets in escrow; trust 
management; on-line invoice payment services; 
electronic funds transfer; processing of payment 
transactions via the Internet; information services 
relating to the automated payment of invoices; 
automated payment services; invoice payment services 
provided through a website; monetary transactions; 
negotiation services relating to the collection of 
cheques and invoices; tax and duty payment services; 
factoring agency services; debt recovery and factoring 
services; issuance of tokens of value; rental and 
leasing of objects in connection with providing the 
aforesaid services included in this class; information 
and consultancy relating to the aforesaid services 
included in this class. 

  Klasse 43   Providing temporary accommodation; rental of 
furniture; rental of rooms for holding functions, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars and 
meetings; rental of rooms for social functions; rental 
and leasing of objects in connection with providing the 
aforesaid services included in this class; information 
and consultancy relating to the aforesaid services 
included in this class. 

  Klasse 45   Legal services; mediation; legal assistance in the 
drawing up of contracts; legal services relating to 

company formation and registration; advisory services 
relating to legal issues; legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; dating services 
provided through social networking; rental and leasing 
of objects in connection with providing the aforesaid 
services included in this class; information and 
consultancy relating to the aforesaid services included 
in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1475597 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201908972 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.04 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.09, US, 88378488 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the letter "E" appearing in stylized 

black font on a solid white circular background sitting 
inside stylized design of a bearing which is situated 
inside a square background. The upper right and the 
lower left quadrants of the bearing design display the 
circular bearing elements in red and the bearing in 
black and the corners in red. The upper left and the 
lower right quadrants of the bearing design display the 
circular bearing elements in white and the bearing in 
red and the corners in black. Underneath the stylized 
design of the bearing appears in black the letters 
"ENDURE" and to the right appear in black the letters 
"BEARINGS". 

(730) Innehaver: 
 ABI Fork Lift Parts, Inc., 6505 San Leandro Street, CA 

94621 OAKLAND, USA 
(740) Fullmektig: 

 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 
STAVANGER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Machine parts, namely, ball and roller bearings. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Int.reg.nr: 1476527 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201909276 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Songuo Motors Co., Ltd, 31-24, Jinwi2sandan-ro, 
Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Golf carts [vehicles]; pneumatic tyres; motor buses; 

components for brakes of vehicles; anti-theft devices 
for vehicles; motorcycles; motorcycle engines; 
motorcycle tires; engines for land vehicles; cars; 
automobile tires; bicycles; parts for bicycles; electric 
cars; rolling stock for railways; cable cars; trucks with a 
crane feature incorporated; trucks; tricycles; trailers 
[vehicles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.28 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1477022 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201909343 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.02, US, 88368432 
(540) Gjengivelse av merket: 

ARIANA GRANDE THANK U, 
NEXT 

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

 GrandAri, Inc., c/o 7190 Sunset Blvd Suite 116, 
CA90046 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Eau de cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
fragranced body care preparations, namely, body 
lotions, bath gels, shower gels, body scrubs, body 
powders, body soufflés, body mists; perfume. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1498486 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202005691 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Pink. 
(730) Innehaver: 

 Bumbo Distribution Europe B.V., Minervum 7320, 
4817ZD BREDA, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; infant and children's 

furniture, including baby seats, baby chairs, high chairs, 
baby trays and tray tables, infant walkers, cots and 
cradles; booster seats, baby bouncer seats. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527682 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202005588 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.01, DE, 30 2019 108 

452 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Canyon Bicycles GmbH, Karl-Tesche-Strasse 12, 
56073 KOBLENZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Bicycles; bicycle parts, namely bicycle frames, bicycle 

tires, rims for wheels of bicycles, bicycle wheel 
sprockets, tubeless tires for bicycles, inner tubes for 
bicycles, chain cases for bicycles, brakes for bicycles 
and cycles, brake levers for bicycles, handlebars for 
bicycles, handlebars for bicycles, handle grips for 
bicycles, saddles for bicycles, bicycle seat posts, seat 
clamps for bicycles, pedals for bicycles, shock 
absorbers for bicycles, vibration dampers for bicycles, 
bicycle forks, bicycle hubs, inner bearings for bicycles, 
quick releases for bicycles, headsets for bicycles, 
stems for bicycles, shifting systems for bicycles, shift 
handles for bicycles, cranks for bicycles, gears for 
bicycles; bicycle accessories, namely chain guides for 
bicycles, chain catchers for bicycles, bottle holders 
adapted for bicycles, mudguards for bicycles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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(111) Int.reg.nr: 1527691 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202005589 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Richter Gedeon Nyrt., Gyömroi út 19-21, 1103 
BUDAPEST, Ungarn 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human purposes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527692 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202005590 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.09, EM, 018134158 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 
43, 65203 WIESBADEN-BIEBRICH, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply 
and sanitary purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527698 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202005591 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.26, KR, 

4020190182805 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, 06797 SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 42   Technological advisory services relating to machine 

engineering analysis; research relating to mechanical 
engineering; design of machinery; testing, inspection or 
research on agriculture, livestock breeding or fisheries; 
development of data processing programs; engineering 
services relating to robotics; rental of robots for 
scientific and research services; rental of laboratory 
robots for laboratory testing; rental of laboratory robots 
for laboratory research and analysis; programming of 
multimedia applications; development of technologies 
for the fabrication of circuits for wireless 
communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics; design of industrial 

robots; design and development of software; software 
engineering; testing of new products; testing, inspection 
or research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; 
engineering services of land vehicle industry; computer 
programming services for remote data management of 
medical diagnostic instruments; development of 
vehicles; design of mechanical equipment for car 
manufacturing; computer software planning for vehicle 
manufacturing; automobile technology research, 
including self-driving cars, electric cars, hybrid cars, 
hydrogen fueled cars and connected cars; design 
services for parts of motor vehicles; motor vehicle 
design; textile design services for motor vehicle trim; 
product research and development; design of products; 
design of apparatus and machines for filling purposes; 
computer programming services; computer software 
design and development; computer hardware 
development; marine, aerial and land surveying. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1528151 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202005658 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.20, EM, 018127674 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dukascopy Bank SA, Route de Pré-Bois 20, 1217 
MEYRIN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Banking; bank card, credit card, debit card and 

electronic payment card services; issuing electronic 
payment cards in connection with bonus and reward 
schemes; banking services in relation to the electronic 
transfer of funds; internet banking; issuing tokens of 
value as a reward for customer loyalty; issue and 
redemption of tokens of value; providing information 
relating to the issue of tokens of value; financial 
transactions via blockchain; financial services in 
relation to digital currencies; electronic wallet services 
(payment services); transfer of funds via electronic 
communication networks; electronic payment services; 
virtual currency transfer services; financial data 
analysis; computerised financial data services; financial 
forecasting; financial spread betting; brokerage 
services on the financial markets; financial exchange; 
electronic financial trading services; foreign exchange 
services; foreign exchange market; computerised 
financial services relating to foreign currency dealings; 
on-line real-time currency trading. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.12.22 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.04 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201713534
(540) Gjengivelse av merket

HEMODRAW 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

10   Kirurgiske, medisinske, odontologiske og
veterinære apparater og instrumenter; apparater og
utstyr for blodprøvetaking; beskyttende apparater og -
utstyr ved håndtering av blod; medisinske slanger, rør
og rørsystemer; væskereservoarer;
infusjonsslangeutganger og -porter for blodprøvetaking;
kanyler og katetre; og deler, tilbehør og utstyr for alle de
forannevnte varer.

(731) Søker:
Smiths Medical ASD, Inc. , 6000 Nathan Lane North,
Plymouth, MN55442, MINNEAPOLIS, US

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 488, 0213, OSLO,
NO
Søknad inngitt:
2017.10.12
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.04.17):
Det søkte merket nektes registrert.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2020.06.17
Klagenemndas avgjørelse av 2020.09.15:
Klagen forkastes.

(210) Søknadsnr.: 201714929
(540) Gjengivelse av merket

FIRST TRUST 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

36   Underwriting and distribution of an investment
instrument consisting of securities in the nature of
municipal, corporate, or governmental obligations.

(731) Søker:
First Trust Portfolios L.P. , Suite 400, 120 E. Liberty
Drive, IL60187, WHEATON, US

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS , Postboks 488, 0213, OSLO,
NO
Søknad inngitt:
2017.11.09
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.06.17):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i
Norge
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2020.06.29
Klagenemndas avgjørelse av 2020.09.14:
Klagen forkastes.
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 1065471 
(210) Søknadsnr.: 201101882 
(151) Reg.dato: 2010.12.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2020.12.16 

(220) Inndato: 2011.02.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Chemo Iberica SA, Gran Vía Carlos III, 98, 7°, 08028 

BARCELONA, Spania 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceutical, veterinary and dietetic products for 
medical use. 

  Klasse 42   Chemical, biological and pharmaceutical research 
services; engineering. 
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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.: 132572 
(210) Søknadsnr.: 19864502 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202549 
(210) Søknadsnr.: 199910580 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227128 
(210) Søknadsnr.: 200402744 
(730) Innehaver: 
 LANXESS Trademark GmbH & Co. KG, Kaiser-Wilhelm-

Allee 40, 51373 LEVERKUSEN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 257581 
(210) Søknadsnr.: 201003401 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260833 
(210) Søknadsnr.: 201101691 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 262648 
(210) Søknadsnr.: 201107809 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265546 
(210) Søknadsnr.: 201111703 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 270032 
(210) Søknadsnr.: 201213136 
(730) Innehaver: 
 Coors Brewing Company (a company incorporated under 

the laws of Colorado), 3939 W. Highland Boulevard, 
WI53208 MILWAUKEE, USA 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.15 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274650 
(210) Søknadsnr.: 201312124 
(730) Innehaver: 
 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS, Fabrikkveien 6, 

4323 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.16 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296792 
(210) Søknadsnr.: 201713635 
(730) Innehaver: 
 SECONDGO AS, Granlia 13, 2653 VESTRE GAUSDAL, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.16 
   

 
 

 



 lisenser 2021.01.04 - nr 01/21

29 
 

Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 201406605 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1205248 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

PAVILION ENERGY PTE.. LTD., 
12 Marina Boulevard, #37-02, 
Marina Bay Financial Centre 
Tower 3, 018982 SINGAPORE, 
Singapore (SG) 

 Lisenshaver: PAVILLON ENERGY 
SINGAPORE PTE. LTD, 12 
Marina Boulevard # 37-02, Marina 
Bay Financial Center, Tower 3, 
018982 SINGAPORE, Singapore 
(SG) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and 

binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical 
additives for oils and fuels; lubricants and lubricating 
greases; cutting oil for industrial metal working; engine 
oils, gear oils, automotive final drive oils; waxes; 
petroleum jelly for industrial purposes; cutting and 
grinding oils; solidified gas [fuel]; producer gas; diesel oil; 
gas oil; fuel gas; oil-gas; gas for lighting; gas (fuel); 
bottled gas; gas mixtures; liquefied gas; liquefied natural 
gas; liquid petroleum gas; natural gas; petroleum gas; 
synthetic gas (fuel). 
35 Office functions; procurement of goods on behalf of 
others; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of gas, fuels, lubricants, oils, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a 
distributor outlet or store; advertising; dissemination of 
advertising matter; accounting; business information; 
provision of business information on the Internet; market 
research; marketing studies; public relations; arranging 
and concluding commercial transactions for others; book 
keeping and statements of account, all relating to the 
purchase of and payment for aviation and automotive fuel 
and related services; accountancy and tax preparation 
services; business advice on the purchase of goods for 
sale through convenience stores, service stations, 
procurement of stock for retail stores; business 
management of service stations; business management; 
business administration; professional business 
consultancy; business organization consultancy; business 
management consultancy; advisory services for business 
management; import-export agencies; administration of oil 
and gas leases; logistics services (business management 
and organization of facilities and resources); business 
consulting services relating to product distribution, 
operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and 
distribution solutions; business management services, 
namely managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, 
supply and demand forecasting and product distribution 
processes for others; retail or wholesale services in 
relation to gas, fuels, lubricants, oils; inventory control 
services; inventory management services. 
37 Building construction; repair; installation services; anti-
rust treatment for vehicles; asphalting; aircraft, land 
vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, 
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash; 
furnace installation and repairs; vehicle tyre re-fitting and 
repair; heating equipment installation and repair; laundry 
services; leather care, cleaning and repair; construction of 
power generating plants; installation, maintenance, repair 
and servicing of gas supply and distribution apparatus 
and instruments; repair, maintenance and servicing of gas 
apparatus and instruments; machinery installation, 
maintenance and repair; pipeline construction and 
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle 
service stations and vehicle fuelling station services; oil 

drilling; painting or repair of signs; maintenance, repair 
and care of ships, oil rigs and aircraft; diagnostic 
maintenance services; gas pipeline construction; drilling 
of deep oil or gas-wells; installation of storage facilities; 
provision of shipyard facilities; extraction of gases and 
liquefied natural gases (LNG); gas pumping; refuelling 
services; vehicle refuelling services; fuelling of ships, 
boats, aircraft and land vehicles; professional advisory 
services for lubrication and maintenance of engines and 
machinery. 
39 Vehicle rental including car, truck and trailer rental; 
vehicle towing; vehicle parking; transportation, packaging, 
storage and distribution of goods; travel arrangements; 
storage of ships; distribution, supply, transportation and 
storage of fuel, oil, petroleum, gas, lubricants and 
electricity; transport of oil and gas by pipeline; marine 
transport services; chartering of ships or space on ships 
for transport of freight; services comprising organising the 
scheduling of product transport, including online services 
for the same; loading and unloading cargo; freight 
[shipping of goods]; provision of berthing facilities; 
provision of cold store facilities; provision of dry dock 
facilities; provision of parking facilities; rental of storage 
facilities; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
gas and gas products for others by air, rail, ship or truck; 
marina services (berthing, mooring, storage). 
40 Treatment of materials; material processing; services 
for the treatment of oil, used lubricants and gas; recycling 
of plastics; material treatment services relating to 
apparatus, machines, and instruments used in drilling and 
mining; generation of gas and electricity; refining services; 
provision, including on line provision of information on 
treatment of materials; printing services; production of 
energy; gas processing; natural gas liquefaction services; 
regasification [refining] of gas. 
42 Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; oil field exploration; oil well testing; oil 
prospecting; oil field surveys; analysis and diagnosis of 
chemicals, oils, greases and lubricants; geological 
research and exploration; preparation and maintenance of 
computer programmes for organising the scheduling of 
product transport; development of environmentally- 
friendly forms of energy and power; technological and 
scientific research services; gas, oil, petroleum, minerals 
exploration (prospecting); gas measurement services; gas 
testing services; tests (inspection) for early damage 
diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment 
and systems; meter reading for others (water, gas, 
power). 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2020.10.25 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2020.12.24 
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(210) Søknadsr: 201408659 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1210532 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

PAVILION ENERGY PTE.. LTD., 
12 Marina Boulevard, #37-02, 
Marina Bay Financial Centre 
Tower 3, 018982 SINGAPORE, 
Singapore (SG) 

 Lisenshaver: PAVILLON ENERGY 
SINGAPORE PTE. LTD, 12 
Marina Boulevard # 37-02, Marina 
Bay Financial Center, Tower 3, 
018982 SINGAPORE, Singapore 
(SG) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and 

binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical 
additives for oils and fuels; lubricants and lubricating 
greases; cutting oil for industrial metal working; engine 
oils, gear oils, automotive final drive oils; waxes; 
petroleum jelly for industrial purposes; cutting and 
grinding oils; solidified gas [fuel]; producer gas; diesel oil; 
gas oil; fuel gas; oil-gas; gas for lighting; gas (fuel); 
bottled gas; gas mixtures; liquefied gas; liquefied natural 
gas; liquid petroleum gas; natural gas; petroleum gas; 
synthetic gas (fuel). 
35 Office functions; procurement of goods on behalf of 
others; the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of gas, fuels, lubricants, oils, enabling customers 
to conveniently view and purchase those goods from a 
distributor outlet or store; advertising; dissemination of 
advertising matter; accounting; business information; 
provision of business information on the Internet; market 
research; marketing studies; public relations; arranging 
and concluding commercial transactions for others; book 
keeping and statements of account, all relating to the 
purchase of and payment for aviation and automotive fuel 
and related services; accountancy and tax preparation 
services; business advice on the purchase of goods for 
sale through convenience stores, service stations, 
procurement of stock for retail stores; business 
management of service stations; business management; 
business administration; professional business 
consultancy; business organization consultancy; business 
management consultancy; advisory services for business 
management; import-export agencies; administration of oil 
and gas leases; logistics services (business management 
and organization of facilities and resources); business 
consulting services relating to product distribution, 
operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and 
distribution solutions; business management services, 
namely managing logistics, reverse logistics, supply chain 
services, supply chain visibility and synchronization, 
supply and demand forecasting and product distribution 
processes for others; retail or wholesale services in 
relation to gas, fuels, lubricants, oils; inventory control 
services; inventory management services. 
37 Building construction; repair; installation services; anti-
rust treatment for vehicles; asphalting; aircraft, land 
vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, 
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash; 
furnace installation and repairs; vehicle tyre re-fitting and 
repair; heating equipment installation and repair; laundry 
services; leather care, cleaning and repair; construction of 
power generating plants; installation, maintenance, repair 
and servicing of gas supply and distribution apparatus 
and instruments; repair, maintenance and servicing of gas 
apparatus and instruments; machinery installation, 
maintenance and repair; pipeline construction and 
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle 
service stations and vehicle fuelling station services; oil 
drilling; painting or repair of signs; maintenance, repair 
and care of ships, oil rigs and aircraft; diagnostic 
maintenance services; gas pipeline construction; drilling 
of deep oil or gas-wells; installation of storage facilities; 
provision of shipyard facilities; extraction of gases and 
liquefied natural gases (LNG); gas pumping; refuelling 
services; vehicle refuelling services; fuelling of ships, 
boats, aircraft and land vehicles; professional advisory 

services for lubrication and maintenance of engines and 
machinery. 
39 Vehicle rental including car, truck and trailer rental; 
vehicle towing; vehicle parking; transportation, packaging, 
storage and distribution of goods; travel arrangements; 
storage of ships; distribution, supply, transportation and 
storage of fuel, oil, petroleum, gas, lubricants and 
electricity; transport of oil and gas by pipeline; marine 
transport services; chartering of ships or space on ships 
for transport of freight; services comprising organising the 
scheduling of product transport, including online services 
for the same; loading and unloading cargo; freight 
[shipping of goods]; provision of berthing facilities; 
provision of cold store facilities; provision of dry dock 
facilities; provision of parking facilities; rental of storage 
facilities; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
gas and gas products for others by air, rail, ship or truck; 
marina services (berthing, mooring, storage). 
40 Treatment of materials; material processing; services 
for the treatment of oil, used lubricants and gas; recycling 
of plastics; material treatment services relating to 
apparatus, machines, and instruments used in drilling and 
mining; generation of gas and electricity; refining services; 
provision, including on line provision of information on 
treatment of materials; printing services; production of 
energy; gas processing; natural gas liquefaction services; 
regasification [refining] of gas. 
42 Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; oil field exploration; oil well testing; oil 
prospecting; oil field surveys; analysis and diagnosis of 
chemicals, oils, greases and lubricants; geological 
research and exploration; preparation and maintenance of 
computer programmes for organising the scheduling of 
product transport; development of environmentally-
friendly forms of energy and power; technological and 
scientific research services; gas, oil, petroleum, minerals 
exploration (prospecting); gas measurement services; gas 
testing services; tests (inspection) for early damage 
diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment 
and systems; meter reading for others (water, gas, 
power). 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2020.10.25 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2020.12.24 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(111) Reg.nr.: 274650 
(210) Søknadsnr.: 201312124 
(730) Innehaver: 
 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS, Fabrikkveien 6, 

4323 SANDNES, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.16 
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Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer 
 

 
(111) Reg.nr.: 1475438 
(151) Reg.dato.: 2019.05.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.13 

(210) Søknadsnr.: 201908950 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(540) Gjengivelse av market: 

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

 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg 54470, 
54470 BERNKASTEL-WEHLEN, Tyskland (DE) 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers), namely wine and 

sparkling wine. 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0238250 2030.12.07 
  

 
0561569A 2030.10.25 
  

 
0562465A 2030.12.11 
  

 
0562466 2030.12.11 
  

 
0563641 2030.11.28 
  

 
0563799 2030.12.06 
  

 
0564097 2030.12.07 
  

 
0564422 2030.12.05 
  

 
0564424 2030.12.05 
  

 
0568732 2030.12.10 
  

 
0739281 2030.06.09 
  

 
0744256 2030.09.27 
  

 
0745018 2030.11.07 
  

 
0745020 2030.11.08 
  

 
0745172 2030.11.06 
  

 
0745183 2030.11.06 
  

 
0746926 2030.12.07 
  

 
0746936 2030.11.02 
  

 
0747167 2030.12.11 
  

 
0747228 2030.12.08 
  

 
0747558 2030.12.05 
 
 

 

0747640 2030.11.23 
  

 
0747733 2030.12.05 
  

 
0747899 2030.11.09 
  

 
0747921 2030.12.07 
  

 
0747925 2030.12.07 
  

 
0747929 2030.12.08 
  

 
0748031 2030.11.30 
  

 
0748184 2030.12.11 
  

 
0748219 2030.11.14 
  

 
0748311 2030.12.06 
  

 
0748908 2030.12.01 
  

 
0748994A 2030.12.08 
  

 
0749055 2030.12.05 
  

 
0749350 2030.12.05 
  

 
0749538 2030.11.21 
  

 
0749539 2030.11.16 
  

 
0749828 2030.12.05 
  

 
0749837 2030.12.06 
  

 
0749917 2030.12.05 
  

 
0749919 2030.12.05 
  

 
0750009 2030.12.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
0750110 2030.12.11 
  

 
0750373 2030.12.05 
  

 
0750553 2030.12.05 
  

 
0750587 2030.12.11 
  

 
0751413 2030.12.05 
  

 
0751499 2030.12.05 
  

 
0751690 2030.12.08 
  

 
0751981 2030.12.05 
  

 
0752594 2030.12.07 
  

 
0752804 2030.12.06 
  

 
0753989 2030.12.05 
  

 
0755201 2030.11.20 
  

 
0758332 2030.12.07 
  

 
0760334 2030.12.06 
  

 
0760418 2030.12.06 
  

 
0765647 2030.11.17 
  

 
0766669 2030.12.05 
  

 
0767962 2030.11.09 
  

 
1041275 2029.12.12 
  

 
1043184 2030.05.20 
  

 
1049039 2030.08.13 
  

 
1055679 2030.10.18 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1058142 2030.10.19 
  

 
1058436 2030.09.15 
  

 
1059363 2030.10.25 
  

 
1059404 2030.11.03 
  

 
1059747 2030.11.05 
  

 
1060186 2030.09.30 
  

 
1060412 2030.12.01 
  

 
1060733 2030.11.09 
  

 
1061216 2030.12.08 
  

 
1061515 2030.12.09 
  

 
1061526 2030.12.09 
  

 
1061598 2030.12.06 
  

 
1061604 2030.12.06 
  

 
1062032 2030.11.26 
  

 
1062243 2030.12.06 
  

 
1062295 2030.11.29 
  

 
1062519 2030.12.08 
  

 
1062981 2030.12.07 
  

 
1063050 2030.12.10 
  

 
1063272 2030.12.09 
  

 
1063409 2030.12.09 
  

 
1063459 2030.12.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1063464 2030.12.10 
  

 
1063530 2030.12.07 
  

 
1063642 2030.12.10 
  

 
1064369 2030.11.25 
  

 
1064420 2030.12.07 
  

 
1064487 2030.12.10 
  

 
1064582 2030.12.08 
  

 
1064637 2030.12.10 
  

 
1064760 2030.11.30 
  

 
1065059 2030.12.08 
  

 
1065125 2030.12.02 
  

 
1065268 2030.12.08 
  

 
1065569 2030.12.10 
  

 
1066294 2030.12.09 
  

 
1066296 2030.12.09 
  

 
1066376 2030.12.09 
  

 
1066476 2030.11.26 
  

 
1066612 2030.12.10 
  

 
1066613 2030.12.10 
  

 
1067171 2030.11.17 
  

 
1068294 2030.11.03 
  

 
1068421 2030.11.22 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1068486 2030.12.07 
  

 
1068597 2030.12.08 
  

 
1069074 2030.12.09 
  

 
1069075 2030.12.09 
  

 
1069088A 2030.12.09 
  

 
1069643 2030.12.10 
  

 
1069644 2030.12.07 
  

 
1069789 2030.12.08 
  

 
1070106 2030.11.24 
  

 
1070530 2030.12.09 
  

 
1070789 2030.12.02 
  

 
1070913 2030.10.14 
  

 
1071017 2030.12.07 
  

 
1071132 2030.12.06 
  

 
1072529 2030.11.24 
  

 
1072994 2030.12.07 
  

 
1073060 2030.12.09 
  

 
1073256 2030.12.07 
  

 
1073412 2030.12.07 
  

 
1073630 2030.12.10 
  

 
1074113 2030.12.09 
  

 
1074606 2030.12.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1075525 2030.11.17 
  

 
1077899 2030.11.08 
  

 
1078742 2030.12.09 
  

 
1080795 2030.12.10 
  

 
1085747 2030.10.09 
  

 
1086850 2030.11.23 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0368407 2020.06.06 
  

 
0449424 2019.12.10 
  

 
0449660 2019.12.06 
  

 
0454063 2020.06.11 
  

 
0545505 2019.11.10 
  

 
0545604 2019.11.14 
  

 
0722209 2019.11.04 
  

 
0722488 2019.11.09 
  

 
0722676 2019.11.09 
  

 
0722714 2019.11.11 
  

 
0723828 2019.12.07 
  

 
0724463 2019.12.10 
  

 
0724513 2019.12.10 
  

 
0724515 2019.12.10 
  

 
0724519 2019.12.10 
  

 
0724521 2019.12.10 
  

 
0725651 2019.12.07 
  

 
0725772 2019.12.08 
  

 
0725901 2019.12.08 
  

 
0726139 2019.12.10 
  

 
0726376 2019.12.09 
  

 
0726645 2019.11.02 
  

 
0726655 2019.11.09 
  

 
0726823 2019.12.10 
  

 
0726825 2019.12.10 

0726921 2019.12.08 
  

 
0726966 2019.12.08 
  

 
0726968 2019.12.08 
  

 
0726974 2019.12.08 
  

 
0726975 2019.12.08 
  

 
0727219 2019.12.08 
  

 
0728107 2019.11.17 
  

 
0728107A 2019.11.17 
  

 
0728120 2019.12.09 
  

 
0728557 2019.12.09 
  

 
0729942 2019.12.06 
  

 
0729942 2019.12.06 
  

 
0730464 2019.12.06 
  

 
0730465 2019.12.06 
  

 
0731082 2019.12.09 
  

 
0731816 2019.12.08 
  

 
0732522 2019.12.06 
  

 
0735515 2020.06.09 
  

 
0735693 2020.06.09 
  

 
0736715 2020.06.09 
  

 
0736809 2020.06.09 
  

 
0736966 2020.06.06 
  

 
0737183 2020.06.10 
  

 
0738876 2020.06.08 
  

 
0741559 2020.06.07 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1019102 2019.11.06 
  

 
1019103 2019.11.06 
  

 
1019104 2019.11.06 
  

 
1020674 2019.11.11 
  

 
1021011 2019.11.10 
  

 
1021015 2019.11.05 
  

 
1021233 2019.11.12 
  

 
1021657 2019.11.12 
  

 
1021695 2019.11.17 
  

 
1021893 2019.11.18 
  

 
1021902 2019.11.16 
  

 
1021926 2029.11.20 
  

 
1022021 2019.11.17 
  

 
1022600 2019.11.11 
  

 
1022747 2029.11.16 
  

 
1022847 2019.11.11 
  

 
1023735 2019.11.10 
  

 
1023789 2019.11.02 
  

 
1024071 2019.12.09 
  

 
1024132 2019.11.17 
  

 
1024287 2019.11.10 
  

 
1024288 2019.11.10 
  

 
1024297 2019.12.11 
  

 
1024325 2019.11.13 
  

 
1024328 2019.12.07 
  

 
1024329 2019.12.07 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1024330 2019.12.07 
  

 
1024346 2019.12.07 
  

 
1024411 2019.12.09 
  

 
1024878 2019.11.13 
  

 
1024918 2019.11.11 
  

 
1025099 2019.11.12 
  

 
1025115 2019.12.07 
  

 
1025193 2019.11.10 
  

 
1025194 2019.11.10 
  

 
1025200 2019.11.16 
  

 
1025301 2019.12.09 
  

 
1025303 2019.12.09 
  

 
1025483 2019.12.09 
  

 
1025659 2019.12.11 
  

 
1025688 2019.12.07 
  

 
1025689 2019.12.07 
  

 
1025690 2019.12.07 
  

 
1025937 2019.12.10 
  

 
1025938 2019.12.10 
  

 
1026234 2019.12.10 
  

 
1026235 2019.12.08 
  

 
1026302 2019.12.07 
  

 
1026312 2019.12.08 
  

 
1026315 2019.12.09 
  

 
1026319 2019.12.09 
  

 
1026320 2019.12.11 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1026389 2019.12.07 
  

 
1026536 2019.12.09 
  

 
1026588 2019.12.10 
  

 
1026676 2019.12.09 
  

 
1026805 2019.12.09 
  

 
1026841 2019.12.07 
  

 
1026877 2019.11.13 
  

 
1026908 2019.12.10 
  

 
1026960 2019.12.08 
  

 
1026997 2019.11.19 
  

 
1027049 2019.11.13 
  

 
1027070 2019.11.18 
  

 
1027539 2019.12.07 
  

 
1028106 2019.12.11 
  

 
1028475 2019.12.10 
  

 
1028552 2019.12.11 
  

 
1028811 2019.12.10 
  

 
1028988 2019.12.11 
  

 
1029046 2019.12.07 
  

 
1029353 2019.12.09 
  

 
1029357 2019.12.08 
  

 
1029595 2019.12.11 
  

 
1029886 2019.11.12 
  

 
1030208 2019.11.19 
  

 
1030209 2019.12.09 
  

 
1030230 2019.12.09 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1030395 2019.12.11 
  

 
1030573 2019.12.11 
  

 
1030728 2019.12.10 
  

 
1031063 2019.12.09 
  

 
1031366 2019.12.09 
  

 
1031464 2019.12.07 
  

 
1031897 2020.02.03 
  

 
1032011 2019.12.07 
  

 
1032241 2019.12.08 
  

 
1033163 2019.12.05 
  

 
1033264 2019.11.05 
  

 
1033784 2019.12.08 
  

 
1034650 2019.12.07 
  

 
1035263 2019.12.07 
  

 
1036054 2019.12.09 
  

 
1036095 2019.12.09 
  

 
1036345 2019.12.07 
  

 
1036768 2019.11.09 
  

 
1036770 2019.12.11 
  

 
1037055 2019.11.05 
  

 
1038046 2019.12.09 
  

 
1038049 2019.12.09 
  

 
1039616 2019.12.08 
  

 
1041830 2020.06.09 
  

 
1042067 2020.06.10 
  

 
1043573 2020.06.08 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1044416 2019.12.11 
  

 
1044770 2020.06.11 
  

 
1045387 2020.06.12 
  

 
1045794 2020.06.11 
  

 
1045899 2020.06.11 
  

 
1046122 2020.06.11 
  

 
1047223 2020.06.11 
  

 
1048255 2020.06.09 
  

 
1054700 2019.12.09 
  

 
1055055 2020.06.10 
  

 
1059028 2020.06.08 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1339138 2020.12.02 
  

 
1390577 2020.12.04 
  

 
1496827 2020.12.01 
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