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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.: 313404 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202011273 
(220) Inndato: 2020.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Klyde Consultants AS, Lerkerinden 34, 5099 BERGEN, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Ventiler [maskindeler]; ventiler [pumpedeler]; 
trykkventiler [maskindeler]; kontrollventiler for 
regulering av gass- og væskestrøm [maskindeler]; 
pumpekontrollventiler; trykkavlastningsventiler 
[maskindeler]. 

  Klasse 35   Konsulent-, rådgivnings- og prosjektadministrative 
tjenester innen olje- og gassindustrien 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr til 
boring etter og produksjon av olje og gass, nemlig 
ventiler og ventilsystemer brukt i oljebrønner og 
borehull. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; 
organisering, arrangering, tilrettelegging, utførelse og 
tilveiebringelse av seminarer, kongresser og 
opplærings- og utdanningskurs; organisering, ledelse 
og arrangering av events/arrangementer, herunder 
skreddersydde events/arrangementer; 
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; produksjon av radio- og tv programmer; 
produksjon av film; publisering av tekster (ikke 
reklametekster) i tidsskrifter, bøker og andre trykksaker; 
utgivelse av bøker; publisering av bøker, brosjyrer og 
tidsskrifter on-line; tilveiebringelse av elektroniske 
publikasjoner on-line. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313405 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202011264 
(220) Inndato: 2020.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Polarbrödsgruppen Aktiebolag, c/o Polarbröd AB, 
94282 ÄLVSBYN, Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Brød; bakerivarer; smørbrød: wraps [brød] 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313406 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202009631 
(220) Inndato: 2020.07.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, 06797 SEOUL, Sør-Korea 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Mobilbetalingstjenester på internett; betalingstjenester 
via trådløst telekommunikasjonsutstyr og -enheter; 
behandling av kredittkorttransaksjoner; behandling av 
betalingstransaksjoner via internett; 
fjernbetalingstjenester; elektroniske 
kjøpsbetalingstjenester og elektroniske 
regningsbetalingstjenester; elektroniske 
betalingstjenester som involverer elektronisk 
behandling og etterfølgende overføring av 
regningsbetalingsdata. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313407 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202015851 
(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: 

 EL-Info i Växjö AB, Lineborgsplan 3, 35233 VÄXJÖ, 
Sverige 

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

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

  Klasse 9   Programvare for dataoperativsystem; Dataprogram 
[nedlastbar programvare]; Applikasjonsprogramvare; 
Dataapplikasjonsprogramvare; Nedlastbar 
applikasjonsprogramvare for smarttelefoner; 
Dataprogrammer for bruk av Internett og web; 
Programvare for utvikling av nettsider; Databaser; 
Dataprogramvare for forvaltning av databaser.  

  Klasse 16   Bøker.  
  Klasse 41   Utdanning; Kursavholdelse; Forberedelse av 

utdanningskurs og eksamener; Forlagsvirksomhet; 
Multimedieutgivelse av bøker; Utgivelse av bøker; 
Utgivelse og redaksjon av bøker; Utgivelse av bøker og 
blader; Fastsettelse av undervisningsstandarder.  

  Klasse 42   Programvareutvikling; Rådgivning vedrørende 
datahardware og programvare; Hostingtjenester og 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
Programmering av programvare til utvikling av 
nettsider; Designtjenester til Internettsider; Utvikling av 
databaser; Vedlikeholdelse av databaser; Design og 
utvikling av databaser; Utleie av databaseprogramvare; 
Rådgivning i forbindelse med databaseprogrammer; 
Utvikling og vedlikeholdelse av databaseprogramvare; 
Testtjenester for sertifisering av kvalitet eller 
standarder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313408 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202006688 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORTURA SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
undervisningsapparater.    

  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer. 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313409 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202006693 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 
0203 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 

undervisningsapparater 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
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varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313410 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202006698 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge

(740) Fullmektig:
BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli,
0203 OSLO, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare);

undervisningsapparater 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313411 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202016484 
(220) Inndato: 2020.12.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.28
(540) Gjengivelse av merket:

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

AXION DISTRIBUTION AS, Nye Sandviksveien 5,
5003 BERGEN, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 24   Sengetøy.
Klasse 25   Klær.
Klasse 26   Hårpynt.

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313412 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202100368 
(220) Inndato: 2021.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.08
(540) Gjengivelse av merket:

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

Patrik Andre K Svendsen, FRESERVEIEN 33, 0195
OSLO, Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   CDer med musikk; elektriske og elektroniske

kontrollapparater og instrumenter; lyd- og 
videokassetter; lyd- og videoinnspillinger; lydkassetter 
med musikk; hodetelefoner for musikk; 
grammofonplater med musikk; lydopptak med musikk; 
nedlastbar digital musikk; forhåndsinnspilte 
videokassetter med musikk; optiske plater med musikk; 
forhåndsinnspilte lydkassetter med musikk; 
forhåndsinnspilte musikk-CDer; nedlastbare 
videoopptak med musikk; forhåndsinnspilte videotaper 
med musikk; dataprogramvare for laging og redigering 
av musikk og lyder; nedlastbar digital musikk fra MP3-
Internettsider; digital musikk som er nedlastbar fra 
Internett; ringetoner, grafikk og musikk som er 
nedlastbar via et globalt datanettverk og trådløse 
enheter; musikkvideoopptak; musikkopptak; 
forhåndsinnspilte musikkvideokassetter; forsterkere for 
musikkinstrumenter; forhåndsinnspilte musikkassetter; 
nedlastbare musikkfiler; elektriske og elektroniske 
musikkeffektutstyr; nedlastbare musikkopptak; 
forhåndsinnspilte musikkvideoer; elektriske og 
elektroniske effektpedaler for musikkinstrumenter; 
elektriske og elektroniske effektapparater for 
musikkinstrumenter; forhåndsinnspilte lydkassetter 
(ikke musikkbruk); forhåndsinnspilte videokassetter 
(ikke musikkbruk); elektroniske kretser og CD-ROM-
plater spilt inn med automatiske programmer for 
elektroniske musikkinstrumenter. 

  Klasse 25   Klær; klær for menn; klær for jenter; klær, fottøy, 
hodeplagg; klær, skotøy, hodeplagg; klær for barn; klær 
for menn, damer og barn; broderte klær; skinnklær. 

  Klasse 41   Produksjon av musikk; produksjon og utgivelse av 
musikk; produksjon av lyd-, musikk- og 
videoinnspillinger; tilveiebringe online musikk, ikke 
nedlastbar; tilveiebringelse av nettbaserte elektroniske 
publikasjoner innen musikk, ikke nedlastbart; 
tilveiebringelse av underholdningstjenester i form av 
direktesendte musikkforestillinger eller innspilt musikk; 
musikkinnspillingstjenester i studio; 
underholdningstjenester fra musikkgrupper; 
organisering, produksjon, presentasjon og utførelse av 
musikkonserter, festivaler, turer og andre musikalske 
og kulturelle forestillinger, arrangementer og aktiviteter. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313413 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202016465 
(220) Inndato: 2020.12.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.27
(540) Gjengivelse av merket:

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

FINDE AS, Medgårdskogen 21B, 1560 LARKOLLEN,
Norge

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9   Nettstedutviklingsprogramvare.
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  Klasse 42   Nettstedutvikling. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313414 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202007020 
(220) Inndato: 2020.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CHUNKY (WORLDWIDE) LTD, First Floor, Leigh 
Court, Leigh Street, HP112QU HIGH WYCOMBE, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
administrasjonsassistanse; kontortjenester; 
organisering, operasjon og kontroll av lojalitets- og 
incentivordninger; bistand ved ledelse av bedrifter og 
forretningsledelse. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313415 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202009094 
(220) Inndato: 2020.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHINA FAW GROUP CO., LTD., No.8899, Dongfeng 
Street, Auto Economic and Technological Development 
Zone, CHANGCHUN CITY, JILIN PROVINCE, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet 
eller på skinner; automobiler; kjøretøy (elektriske-); 
fremdriftsmaskiner og/eller motorer for landkjøretøy; 
bunnrammer (chassis) for kjøretøyer; karosserier for 
automobiler; ratt og hjul for kjøretøyer; setetrekk og 
innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; 
tyverisikringutstyr for kjøretøyer; dekk og hjulringer for 
kjøretøyer. 

  Klasse 37   Vedlikehold av kjøretøyer; reparasjon av kjøretøyer; 
rustbehandling av kjøretøyer; stasjonservice for 
kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; smøring av 
kjøretøyer; stasjonservice for kjøretøyer [drivstoffylling 
og vedlikehold]; polering av kjøretøyer; rengjøring av 
kjøretøyer; vask av kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313416 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202009096 
(220) Inndato: 2020.07.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CHINA FAW GROUP CO., LTD., No.8899, Dongfeng 
Street, Auto Economic and Technological Development 
Zone, CHANGCHUN CITY, JILIN PROVINCE, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet 
eller på skinner; automobiler; kjøretøy (elektriske-); 
fremdriftsmaskiner og/eller motorer for landkjøretøy; 
bunnrammer (chassis) for kjøretøyer; karosserier for 
automobiler; ratt og hjul for kjøretøyer; setetrekk og 
innvendig utstyr for kjøretøyer [polstringer]; 
tyverisikringutstyr for kjøretøyer; dekk og hjulringer for 
kjøretøyer. 

  Klasse 37   Vedlikehold av kjøretøyer; reparasjon av kjøretøyer; 
rustbehanding av kjøretøyer; stasjonservice for 
kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; smøring av 
kjøretøyer; stasjonservice for kjøretøyer [drivstoffylling 
og vedlikehold]; polering av kjøretøyer; rengjøring av 
kjøretøyer; vask av kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313417 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(300) Søknadsprioritet 2020.06.16, EM, 018255835 
(210) Søknadsnr.: 202015501 
(220) Inndato: 2020.12.04 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

TAP INTO YOUR STYLE 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FM Mattsson Mora Group Danmark ApS, Østbirkvej 2, 
Seden, 5240 ODENSE NØ, Danmark 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 11   Sanitærprodukter, nemlig baderoms-, toalett- og 
kjøkkenkraner, håndtak og vanntuter til vannkraner, 
badekarkraner, håndtak til badekarkraner, vanntuter til 
baderomskraner, dusjhoder, hånddusjer, dusj- og 
kranreguleringsventiler, samt blandebatterier, 
baderomstilbehør, nemlig belysningsarmaturer og 
nattlamper. 

  Klasse 20   Baderomsspeil og baderomsutstyr, nemlig ikke-
metalliske knagger, hyller, speilmøbler og braketter og 
holdere dertil, skap- og skuffeknotter, dusjstenger og 
braketter og holdere dertil. 

  Klasse 21   Baderomstilbehør, nemlig toalettpapirholdere, 
håndkleringer, såpeskåler og -holdere, såpekurver, 
drikkeglass og holdere dertil, håndklestenger og -
stativer, tannbørsteholdere og gripestenger. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; engros- og detaljhandel, herunder via 
internett, av sanitærprodukter, nemlig kraner til bad og 
kjøkken, håndtak og tuter for kraner, kraner for 
badekar, håndtak for badekarkraner, vanntuter for 
badekarkraner, dusjhoder, hånddusjer, 
reguleringsventiler og blandebatterier for dusjer og 
kraner, baderomsutstyr, nemlig belysningsarmaturer og 
nattlamper; engros- og detaljhandel, inkludert via 
internett, av baderomsspeil og baderomsutstyr, nemlig 
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kleshengere (ikke av metall), hyller, speilmøbler og 
holdere dertil, håndtak for skap, dusjstenger og holdere 
dertil, baderomstilbehør, nemlig toalettpapirholdere, 
håndkleholdere, såpeskåler og -holdere, såpekurver, 
vannglass og holdere dertil, håndklestenger og -
stativer, tannbørsteholdere og gripestenger. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313418 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202100367 
(220) Inndato: 2021.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 INNOVEL AS, c/o Enevo AS, Postboks 4267 
Torgarden, 7436 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Dataprogrammer og programvare for bildebehandling; 

dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; dataprogramvare; 
dataprogrammer og programvare; dataprogrammer, 
nedlastbare; dataprogramvare som muliggjør søk etter 
data; dataprogrammer for databehandling; 
dataprogramvare for forretningsformål; 
dataprogramvare for databasestyring; dataprogrammer 
for design av brukergrensesnitt; 
softwareutviklingsverktøy; dataprogramvareplattformer; 
dataprogramvareprodukter. 

  Klasse 42   Dataprogrammeringstjenester for elektronisk 
datasikkerhet; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; softwaretjenester [saas]; utleie 
av dataprogramvare og programmer; forskning i 
forbindelse med utvikling av dataprogrammer og 
programvare; utvikling av dataprogrammer; vedlikehold 
av dataprogrammer; design, installering, oppdatering 
og vedlikehold av dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313419 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202007011 
(220) Inndato: 2020.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSO Technology AS, Loesmoen, 3300 HOKKSUND, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske strømstyringsenheter og komponenter. 
  Klasse 11   Varmtvannsberedere; varmtvannsberedere for 

husholdningsformål; varmtvannsberedere for 
industriformål; varmtvannskjeler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313420 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202007012 
(220) Inndato: 2020.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSO Technology AS, Loesmoen, 3300 HOKKSUND, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske strømstyringsenheter og komponenter. 
  Klasse 11   Varmtvannsberedere; varmtvannsberedere for 

husholdningsformål; varmtvannsberedere for 
industriformål; varmtvannskjeler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313421 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202007013 
(220) Inndato: 2020.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSO Technology AS, Loesmoen, 3300 HOKKSUND, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske strømstyringsenheter og komponenter. 
  Klasse 11   Varmtvannsberedere; varmtvannsberedere for 

husholdningsformål; varmtvannsberedere for 
industriformål; varmtvannskjeler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313422 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(300) Søknadsprioritet 2020.07.20, EM, 018274675 
(210) Søknadsnr.: 202009376 
(220) Inndato: 2020.07.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Proff AS, Postboks 451 Sentrum, 0104 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; analyser av 

markedsstudiedata og -statistikk; analyser av 
forretningsinformasjon; forretningsanalyser, -
undersøkelser og -informasjonstjenester; 
forretningsevaluering; analysetjenester for 
forretningsdata; undersøkelsestjenester for 
forretninger; forretningsinformasjon; 
risikovurderingstjenester for forretninger; 
risikostyringstjenester for forretninger; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; kommersielle 
informasjonstjenester; sammenstilling av informasjon i 
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computer databaser; datastyrt filbehandling; 
databasemarkedsføring; direktemarkedsføring; 
ekspertevalueringer og rapporter relatert til 
forretningsanliggende; produktpresentasjonstjenester; 
markedsrapporter og -studier; markedsundersøkelser 
via en computer database; forberedelse av 
forretningsrapporter; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; statistisk evaluering av 
markedsføringsdata; systematisering av informasjon til 
databaser; målrettet markedsføring; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser. 

  Klasse 36   Verifikasjonstjenester for forretningskreditt; innsamling 
av finansiell informasjon; kredittvurderingstjenester; 
kredittrapportering; kredittscoringstjenester; 
finansrådgivning; finansanalyser; 
finansvurderingstjenester; finansrådgivning; analyser 
av finansielle data; finansielle prognosetjenester; 
finansiell informasjon og finansielle evalueringer; 
finansiell informasjon, data, rådgivning og 
konsultasjonstjenester; innhenting av finansiell 
informasjon; prosessering av finansiell informasjon; 
finansiell rangering og fremskaffelse av 
kredittrapporter; undersøkelsestjenester relatert til 
finans; finansielle risikovurderingstjenester; finansielle 
verdivurderingstjenester; risikovurderingstjenester i 
forbindelse med investeringer; fremskaffelse av 
finansiell informasjon relatert til selskaper eller 
individers kredittverdighet; finansiell informasjon 
fremskaffet ved bruk av en computer database; 
fremskaffelse av informasjon relatert til fast eiendom; 
taksering av fast eiendom. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313423 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202015166 
(220) Inndato: 2020.11.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.30
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
Xu Hang, No 26-7, Lane 4855, Guangfulin rd., 201620
KINA, Kina

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20   Møbler.
Klasse 35   Salg (engroshandel) av møbler; salg (detaljhandel) av

møbler; Salg av møbler via internett. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313424 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202016743 
(220) Inndato: 2020.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.30
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
MARINE MANAGER AS, Melingsåsen 79, 5384
TORANGSVÅG, 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]. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilveiebringelse av 
tilgang til databaser; Tilveiebringelse av datanettverk 
for overvåkning og prosjektstyring. 

  Klasse 42   Utvikling av dataprogramvare; Utvikling av 
datalagringssystemer; Utvikling av dataplattformer; 
Databasedesign og -utvikling; Softwaretjenester [saas]; 
Design og utvikling av systemer for inndata, utdata, 
behandling, visning og lagring; Elektroniske tjenester 
for datalagring og sikkerhetskopiering av data. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25

(111) Reg.nr.: 313425 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202016744 
(220) Inndato: 2020.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.30
(540) Gjengivelse av merket:

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

(730) Innehaver:
BYPOST AS, Bedriftsvegen 92, 3735 SKIEN, 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]. 

  Klasse 38   Budtjenester [for post og telegraf]. 
  Klasse 39   Brevlevering via post eller bud; budtjenester; 

varelagring; pakking av varer; lagring for varetransport; 
ekspresslevering av varer; rådgivningstjenester i 
forbindelse med levering av varer; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; utleie av paller 
og containere for lagring av varer; logistikktjenester 
bestående av transport og lagring av varer; frankering 
av post. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25
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(111) Reg.nr.: 313426 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 201909381 
(220) Inndato: 2019.07.04 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mother's Milk Beverages Oy, Simonkatu 10 D 43, 
00100 HELSINGFORS, Finland 

(740) Fullmektig: 
 Ipriq Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 HELSINGFORS, 

Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Ølbaserte drikkevarer; saft og andre preparater til 
fremstilling av drikker; alkoholfrie drikker; konsentrater 
brukt i tilberedning av mineralvann; pulver for 
kullsyreholdige drikker; øl; preparater for fremstilling av 
drikker; essenser for tilberedelse av drikker. 

  Klasse 33   Ferdige alkoholholdige cocktailer; sterkviner; 
vinblanding; cider; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre 
enn ølbaserte; likører; vinbaserte aperitiffer; 
alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige 
ekstrakter; aperitiffer; viner; brennevin; alkoholholdige 
essenser; alkoholholdige cocktailblandinger; 
brennevinbaserte aperitiffer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313427 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202016520 
(220) Inndato: 2020.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 STIFTELSEN HESTMANDEN, c/o Vest-Agder-museet 
IKS, Odderøyveien 21, 4610 KRISTIANSAND S, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Organisering og tilrettelegging av 

musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske 
arrangementer; organisering, produksjon, presentasjon 
og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og 
andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangementer og aktiviteter; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; organisering av utstillinger for 
kulturelle og utdannelsesformål; organisering av 
kulturelle arrangement [impresariotjenester]; 
organisering av utstillinger for kulturelle formål; 
organisering av idretts- og kulturarrangementer; 
organisering av idretts- og kulturaktiviteter; utførelse av 
kulturarrangementer; idretts- og kulturaktiviteter; 
organisering av kulturarrangementer; sportslige og 
kulturelle aktiviteter; underholdning og kulturaktiviteter; 
kulturaktiviteter; utførelse av arrangementer innen 
underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, 
samt underholdnings- og kulturaktiviteter; tilrettelegging 
av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; organisering, 
produksjon og presentasjon av arrangementer for 
utdannings-, kultur- eller underholdningsformål; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur; billettreservasjon- og 
bestillingstjenester for arrangementer innen 
underholdning, idrett og kultur; organisering av 
arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett 
og kultur; tilrettelegging og utførelse av arrangementer 
innen idrett og kultur; museumsstjenester; tilveiebringe 
museumsfasiliteter [fremvisning, utstilling]. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313428 
(151) Reg.dato.: 2021.01.14 
(210) Søknadsnr.: 202007986 
(220) Inndato: 2020.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 IDENTIO AS, v/Anniken Fjelberg, Fredensborgveien 24 
D, 0177 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 16   Trykte seminarnotater; brosjyrer; lærebøker; 
tidsskrifter; trykt opplæringsmateriell; trykt 
brevkursmateriell; trykt utdanningsmateriell. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; bistand og rådgivning 
om forretningsorganisasjon og -ledelse; markedsføring 
og salgsfremmende aktiviteter vedrørende 
forretningsadministrasjon og bedriftsledelse; konsulent- 
og rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi; 
annonsering- og markedsføringskonsulenttjenester; 
formidling av annonse-, markedsførings- og 
reklamemateriell; utvikling og implementering av 
markedsstrategier for andre; produksjon av annonser; 
utvikling av strategiske kommunikasjonsløsninger som 
fremmer oppdragsgivernes identitet, profil og dialog; 
konsulenttjenester vedrørende forretningsstrategi; 
konsulenttjenester vedrørende merkevarebygging. 

  Klasse 41   Utdanning, undervisning og opplæring; 
fjernundervisningskurs; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av seminarer; utførelse av 
opplæringsseminarer; distribusjon av film; 
fjernundervisningstjenester; nettbasert utgivelse av 
elektroniske bøker; opplæringstjenester i form av 
veiledning; tilveiebringelse av utdanningskurs; faglige 
utdannings- og opplæringstjenester; faglig 
kompetanseopplæring; utførelse av utdanningskurs; 
tilveiebringelse av opplæringskurs; organisering av 
opplæringskurs; arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med opplæring; organisering og ledelse av seminarer; 
utgivelse av brosjyrer; utgivelse av bøker; produksjon 
av trykksaker; utførelse av opplæringskurs innen 
strategiutvikling og merkevarebygging; digital 
fotografering; produksjon av web- og 
multimediainnhold. 

  Klasse 42   Designtjenester; designrådgivning; grafiske 
designtjenester; utvikling av strategisk designløsninger 
som fremmer oppdragsgivernes identitet, profil og 
dialog, nemlig grafisk design, informasjonsdesign, 
merkevaredesign, produkt og emballasjedesign, 
redaksjonell design; elektronisk bildebehandling og 
bildemanipulering, illustrering og datagrafikk, skilt og 
omgivelsesdesign, plakatdesign, bokdesign, 
utstillingsdesign og webdesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313429 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202100376 
(220) Inndato: 2021.01.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MUB MEDICAL SOLUTIONS AS, Uniongata 18, 3732 
SKIEN, Norge 

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

substanser. 
  Klasse 10   Medisinske instrumenter; medisinske apparater og 

instrumenter; kirurgiske instrumenter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313430 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202100371 
(220) Inndato: 2021.01.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PACE HEALTHCARE AS, Bøbakkane 16, 6812 
FØRDE, Norge 
HANS JACOB WESTBYE, BØBAKKANE 16, 6812 
FØRDE, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner og brukerveiledninger i elektronisk 

format solgt som en enhet; datamaskinvarer 
(hardware); datamaskinvare og programvare; 
datamaskinvare for telekommunikasjon; håndholdte 
datamaskiner; grensesnittmoduler for datamaskiner; 
tastaturer for datamaskiner; dataprogramvare for 
kommunikasjon med brukere av håndholdte 
datamaskiner; kroppsbårne datamaskiner; elektronisk 
overvåkingsapparater; apparater for input, output, 
overføring og lagring av data. 

  Klasse 38   Digital overføring av data; trådløs overføring av data 
via trådløs overføring av data [WAP]; kommunikasjon 
via datamaskin; overføring av informasjon via 
datamaskin; trådløs overføring av data via digital 
mobiltelefoni; overføring av informasjon via 
datanettverk; datastyrt overføring av meldinger; 
automatisk overføring av digitale data ved hjelp av 
telekommunikasjonskanaler; transmisjon av data. 

  Klasse 42   Datamaskinvare- og programvaredesign; design og 
utvikling av datamaskinvare; design av datamaskiner; 
design og utvikling av datamaskiner og programvare; 
design og utvikling av datamaskinvare, programvare og 
databaser; design av spesialtilpasset datamaskinvare 
og programvare; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med datamaskinvare. 

  Klasse 44   Medisinsk analyse for diagnoser og behandling av 
personer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313431 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(300) Søknadsprioritet 2020.01.21, SE, 2000424 
(210) Søknadsnr.: 202001486 
(220) Inndato: 2020.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MMD i Sverige AB, Hedenstorpsvägen 9, 55593 
JÖNKÖPING, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Wesslau Söderqvist Advokatbyrå HB, Box 684, 55119 

JÖNKÖPING, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall [uedelt]; små gjenstander av metall 
[isenkramvarer]; metallcontainere for lagring eller 
transport; Konstruksjoner og transportable bygninger 
av metall; paviljonger av metall; isenkramvarer; 
metallkroker; håndklekroker av metall; stenger av 
metall; opphengsstenger av metall; skilt, og 
informasjons- og reklametavler, av metall; deler og 
komponenter til alle de forutgående varer, inngående i 
klasse 6.  

  Klasse 16   Papir og papp; 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; 
poser og artikler for emballering, pakking og 
oppbevaring, av papir, kartong eller plast; gaveesker; 
gaveposer; plastfolier for innpakningsformål; plastposer 
for husholdningsformål; isbitposer; ølbrikker; 
dekorasjons- og kunsternatierialer; papirvarer og 
undervisningsmateriell; skolemateriell [papirvarer]; 
samt deler og komponenter til samtlige forannevnte 
varer, inngående i klasse 16.  

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable 
hus, ikke av metall; monumenter, ikke av metall; 
konstruksjoner og transportable bygninger, ikke av 
metall; paviljonger, ikke av metall; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 19.  

  Klasse 22   Rep, snorer, tau og hyssing; nett; telt og 
presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk 
materiale; sekker for transport og lagring av materialer 
(bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke 
av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, 
fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse; varer 
av tekstil og fibre; presenninger, markiser, telt, og ikke 
formsydde overtrekk; hengekøyer; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 22.  

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast; badehåndkle; håndklær; laken; 
sengetøy; pledd; tepper; kjøkken- og bordduker; 
kjøkkenhåndklær; tøy; duker; baderomstekstiler; 
overtrekk for møbler; beskyttelsetrekk for madrasser og 
møbler; samt deler og komponenter til samtlige 
forannevnte varer, inngående i klasse 24.  

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale); tepper, inkludert 
dørmatter og heldekkende tepper; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 27.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; sportsartikler og sportsutstyr; 
strandtennis-sett; utstyr for bruk ved svømming; 
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baderinger; leketøy, spill og moroartikler; selskapsspill; 
samt deler og komponenter til samtlige forannevnte 
varer, inngående i klasse 28.  

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; spiseis; is og 
sorbet; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
krydder, konserverte urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is (frossent vann); kaffe; 
kaffekapsler; espresso; salter, krydder, smaksemner og 
smakstilsetninger; pepper.   

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende- og 
markedsføringstjenester; bedriftsanalyser, -
undersøkelser og -informasjon; bedriftsassistanse, -
ledelse og –administrasjon; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; salgsfremmende tjenester, 
annonsering og markedsføring via websider online; 
elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av informasjon om produkter online for reklame- og 
salgsformål; kontortjenester; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende jordbruks-, hage- og 
skogbruksmaskiner og -apparater; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende jordbruks-, hage- og 
hagearkitektredskaper; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende hageprodukter; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
konstruksjoner og flyttbare bygninger av metall; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
metallvarer; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende skilter, og informasjons- og 
reklamedisplayer, av metall; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende maskiner og 
apparater for behandling og tilberedning av mat og 
drikke; salgs-, engros og detaljhandelstjenester 
vedrørende maskiner og apparater for skjæring, 
borring, sliping, bryning og overflatebehandling; salgs- 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
håndverktøy og håndredskaper; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende bestikk og 
matlagingsredskaper bestående av kjøkkenkniver samt 
redskaper for kutting og maling; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for vitenskap, forskning, navigasjon, 
fotografi, kinematografi, lyd og bilde, optikk, veiing, 
måling, signalering, detektering, testing, inspeksjon, 
livredning og undervisning; salgs-, engros-og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av distribusjon 
eller bruk av elektrisitet; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende datamaskiner og 
dataperiferiutstyr; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende beskyttelses- og 
sikkerhetsutstyr; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for belysning, oppvarming, kjøling, 
damping, koking, tørking, ventilasjon, vannforsyning og 
sanitære formål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende belysninger samt 
belysningsreflektorer; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende utstyr, anordninger 
og apparater for koking, oppvarming, kjøling og 
konservering av næringsmidler og drikker; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende ur og 
tidsmålingsinstrumenter samt nøkkelringer; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende papir, 
kartong og trykksaker; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende kontormateriell og 
andre kontorrekvisita; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende instruksjons- og 
undervisningsmateriell; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende plastark, plstfilm og 
plastposer for emballering og pakking; salgs-, engros- 
og detaljhandelstjenester vedrørende plastposer for 
husholdningsformål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ølbrikker; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
reisegods, vesker, lommebøker og andre artikler for 
bærehjelp; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 

vedrørende paraplyer og parasoller; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende konstruksjoner og 
flyttbare hus, ikke av metall; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende møbler, speil og 
innredninger; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende beholdere, og lukkeanordninger og holdere 
dertil, ikke metalliske; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ikke-metalliske 
beslag; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende skilter, stativer og montere, ikke av metall; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
redskaper og beholdere for husholdning eller kjøkken; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
kjøkkenredskaper og bordserviser, kammer, 
vaskesvamper og børster; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende artikler for 
rengjøringsformål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ubearbeidet eller 
delvis bearbeidet glass; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende varer av glass, 
porselen og keramikk; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende  glass, drikkekar og 
barartikler; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende kosmetiske redskaper og toalettredskaper; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
hageartikler; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende hengekøyer, presenninger, markiser, telt 
og ikke formsydde overtrekk; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende tekstiler og 
erstatninger for tekstiler;  salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende tøy, duker, 
håndklær, sengetøy, pledd, tepper, kjøkken- og 
bordduker, baderomstekstiler, overtrekk for møbler 
samt beskyttelsesovertrekk for madrasser og møbler; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
klær, fottøy, hodeplagg; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende Tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende spill og leker, 
videospillapparater, gymnastikk- og sportsartikler; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
kaffe, espresso, kaffekapsler, te, kakao og 
kaffeerstatninger; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende salt, krydder, 
pepper, smaksemner, konserverte urter og is (frossent 
vann). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313432 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(300) Søknadsprioritet 2020.01.31, SE, 2000422 
(210) Søknadsnr.: 202001488 
(220) Inndato: 2020.01.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.01.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MMD i Sverige AB, Hedenstorpsvägen 9, 55593 
JÖNKÖPING, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Wesslau Söderqvist Advokatbyrå HB, Box 684, 55119 

JÖNKÖPING, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Metallmaterialer for bygging og konstruksjon; 
transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -
tråd av metall [uedelt]; små gjenstander av metall 
[isenkramvarer]; metallcontainere for lagring eller 
transport; konstruksjoner og transportable bygninger av 
metall; paviljonger av metall; isenkramvarer; 
metallkroker; håndklekroker av metall; stenger av 
metall; opphengsstenger av metall; skilt, og 
informasjons- og reklametavler, av metall; deler og 
komponenter til alle de forutgående varer, inngående i 
klasse 6.   
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  Klasse 16   Papir og papp; 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; 
poser og artikler for emballering, pakking og 
oppbevaring, av papir, kartong eller plast; gaveesker; 
gaveposer; plastfolier for innpakningsformål; plastposer 
for husholdningsformål; isbitposer; ølbrikker; 
dekorasjons- og kunsternatierialer; papirvarer og 
undervisningsmateriell; skolemateriell [papirvarer]; 
samt deler og komponenter til samtlige forannevnte 
varer, inngående i klasse 16.   

  Klasse 19   Bygningsmaterialer, ikke av metall; stive rør (ikke av 
metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable 
hus, ikke av metall; monumenter, ikke av metall; 
konstruksjoner og transportable bygninger, ikke av 
metall; paviljonger, ikke av metall; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 19.   

  Klasse 22   Rep, snorer, tau og hyssing; nett; telt og 
presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk 
materiale; sekker for transport og lagring av materialer 
(bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke 
av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, 
fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse; varer 
av tekstil og fibre; presenninger, markiser, telt, og ikke 
formsydde overtrekk; hengekøyer; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 22.   

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
av tekstil eller plast; badehåndkle; håndklær; laken; 
sengetøy; pledd; tepper; kjøkken- og bordduker; 
kjøkkenhåndklær; tøy; duker; baderomstekstiler; 
overtrekk for møbler; beskyttelsetrekk for madrasser og 
møbler; samt deler og komponenter til samtlige 
forannevnte varer, inngående i klasse 24.   

  Klasse 27   Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; 
tapeter (ikke av tekstilmateriale); tepper, inkludert 
dørmatter og heldekkende tepper; samt deler og 
komponenter til samtlige forannevnte varer, inngående 
i klasse 27.  

  Klasse 28   Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og 
sportsartikler; juletrepynt; sportsartikler og sportsutstyr; 
strandtennis-sett; utstyr for bruk ved svømming; 
baderinger; leketøy, spill og moroartikler; selskapsspill; 
samt deler og komponenter til samtlige forannevnte 
varer, inngående i klasse 28.  

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; spiseis; is og 
sorbet; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, 
krydder, konserverte urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is (frossent vann); kaffe; 
kaffekapsler; espresso; salter, krydder, smaksemner og 
smakstilsetninger; pepper.  

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende- og 
markedsføringstjenester; bedriftsanalyser, -
undersøkelser og -informasjon; bedriftsassistanse, -
ledelse og –administrasjon; reklame, markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; salgsfremmende tjenester, 
annonsering og markedsføring via websider online; 
elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av informasjon om produkter online for reklame- og 
salgsformål; kontortjenester; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende jordbruks-, hage- og 
skogbruksmaskiner og -apparater; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende jordbruks-, hage- og 
hagearkitektredskaper; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende hageprodukter; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
konstruksjonerog flyttbare bygninger av metall; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
metallvarer; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende skilter, og informasjons- og 
reklamedisplayer, av metall; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende maskiner og 
apparater for behandling og tilberedning av mat og 

drikke; salgs-, engros og detaljhandelstjenester 
vedrørende maskiner og apparater for skjæring, 
borring, sliping, bryning og overflatebehandling; salgs- 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
håndverktøy og håndredskaper; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende bestikk og 
matlagingsredskaper bestående av kjøkkenkniver samt 
redskaper for kutting og maling; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for vitenskap, forskning, navigasjon, 
fotografi, kinematografi, lyd og bilde, optikk, veiing, 
måling, signalering, detektering, testing, inspeksjon, 
livredning og undervisning; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for styring, fordeling, transformering, 
akkumulering, regulering eller kontroll av distribusjon 
eller bruk av elektrisitet; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende datamaskiner og 
dataperiferiutstyr; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende beskyttelses- og 
sikkerhetsutstyr; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende apparater og 
instrumenter for belysning, oppvarming, kjøling, 
damping, koking, tørking, ventilasjon, vannforsyning og 
sanitære formål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende belysninger samt 
belysningsreflektorer; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende utstyr, anordninger 
og apparater for koking, oppvarming, kjøling og 
konservering av næringsmidler og drikker; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende ur og 
tidsmålingsinstrumenter samt nøkkelringer; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende papir, 
kartong og trykksaker; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende kontormateriell og 
andre kontorrekvisita; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende instruksjons- og 
undervisningsmateriell; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende plastark, plstfilm og 
plastposer for emballering og pakking; salgs-, engros- 
og detaljhandelstjenester vedrørende plastposer for 
husholdningsformål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ølbrikker; salgs-, 
engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
reisegods, vesker, lommebøker og andre artikler for 
bærehjelp; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende paraplyer og parasoller; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende konstruksjoner og 
flyttbare hus, ikke av metall; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende møbler, speil og 
innredninger; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende beholdere, og lukkeanordninger og holdere 
dertil, ikke metalliske; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ikke-metalliske 
beslag; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende skilter, stativer og montere, ikke av metall; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
redskaper og beholdere for husholdning eller kjøkken; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
kjøkkenredskaper og bordserviser, kammer, 
vaskesvamper og børster; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende artikler for 
rengjøringsformål; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende ubearbeidet eller 
delvis bearbeidet glass; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende varer av glass, 
porselen og keramikk; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende glass, drikkekar og 
barartikler; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende kosmetiske redskaper og toalettredskaper; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
hageartikler; salgs-, engros- og detaljhandelstjenester 
vedrørende hengekøyer, presenninger, markiser, telt 
og ikke formsydde overtrekk; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende tekstiler og 
erstatninger for tekstiler; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende tøy, duker, 
håndklær, sengetøy, pledd, tepper, kjøkken- og 
bordduker, baderomstekstiler, overtrekk for møbler 
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samt beskyttelsesovertrekk for madrasser og møbler; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
klær, fottøy, hodeplagg; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende tepper, ryer, matter, 
linoleum og annet gulvbelegg; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende spill og leker, 
videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; 
salgs-, engros- og detaljhandelstjenester vedrørende 
kaffe, espresso, kaffekapsler, te, kakao og 
kaffeerstatninger; salgs-, engros- og 
detaljhandelstjenester vedrørende salt, krydder, 
pepper, smaksemner, konserverte urter og is (frossent 
vann). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313433 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.10.01, EM, 018131181 
(210) Søknadsnr.: 202003655 
(220) Inndato: 2020.03.12 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LINDAB AB, 26982 BÅSTAD, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Apparater og instrumenter for måling, signalering, 

kontroll (overvåking); apparater, instrumenter og 
installasjoner for kontroll og regulering av luftstrøm og / 
eller temperatur; luftmålingsapparater; installasjoner for 
strømningskontroll; temperaturmålingsinstrumenter; 
apparater og sensorer for temperaturindikering; 
apparater for temperaturkontroll; 
lufttemperatursensorer; dataprogramvare; 
programvare, inkludert programvare og 
programvareplattformer for tilkobling, drift og 
administrasjon av nettverksenheter i trådløse nettverk 
eller i IoT (internet of things) og / eller for å administrere 
maskin-til-maskin-applikasjoner og maskin-til-maskin-
nettverk; trådløse kommunikasjonsenheter; apparater 
for gjengivelse av lyd eller bilder. 

  Klasse 11   Ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg, 
ventilasjons- og luftkondisjoneringsapparater og deler 
og tilbehør til nevnte varer; rør, ledninger, slanger, 
kanaler, kanalsystemer, strømningsregulering og 
gassblandingsventiler, alt er deler til ventilasjon, 
klimaanlegg, varmluftsvarme eller eksosanlegg; 
lyddempere for ventilasjonsanlegg. 

  Klasse 35   Detaljhandel og engroshandel via butikker, postordre 
og online, av klima-, ventilasjons-, luftkondisjonerings-, 
kjøle- og eller varmeapparater og -systemer og deler 
og tilbehør knyttet til dette. 

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester 
angående klima-, ventilasjons-, klimaanleggs-, kjøling- 
og oppvarmingsapparater og -systemer. 

  Klasse 42   Teknisk rådgivningstjenester; prosjektplanlegging og 
ingeniørtjenester angående klima-, ventilasjon-, kjøling- 
og varmesystemer, inkludert rådgivningstjenester 
knyttet til luftkvalitet, energi og effektivitet i de nevnte 
systemene; utvikling av klima-, ventilasjons-, kjøle- og 
varmesystemer; softwaretjenester (saas) tjenester for 
tilkobling, drift og administrasjon av nettverksenheter i 
trådløse nettverk eller på iot (internet of things); 
softwaretjenester (saas) tjenester med programvare for 
administrasjon av maskin-til-maskin-applikasjoner og 
maskin-til-maskin-nettverk; nettskytjenester; 
utarbeidelse av dataprogrammer; installasjon, 
vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; 
tekniske prosjektstudier og konsulenttjenester. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313434 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202100373 
(220) Inndato: 2021.01.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMEILTOFT! Anette Meiltoft, Sagerudveien 22A, 1482 
NITTEDAL, Norge 
ANETTE MEILTOFT, SAGERUDVEIEN 22A, 1482 
NITTEDAL, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Fysiske treningstjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313435 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202100372 
(220) Inndato: 2021.01.09 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 HANS JACOB WESTBYE, BØBAKKANE 16, 6812 

FØRDE, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske telekommunikasjonsapparater;  
elektroniske bevegelsessensorer;  elektroniske 
numeriske displayer;  elektroniske indikatorpaneler;  
analog-til-digital-omformere;  telekommunikasjonsutstyr 
for bruk med digitale og analoge signaler;  apparater for 
opptak, overføring, behandling og reproduksjon av lyd, 
bilder eller data;  datatastaturer;  
datakommunikasjonsapparater og -instrumenter;  
trådløse dataperiferienheter. 

  Klasse 10   Monitorer for medisinske formål. 
  Klasse 20   Datatastaturbrett. 
  Klasse 38   Elektroniske kommunikasjonstjenester;  elektronisk 

overføring av direktemeldinger og -data;  
kommunikasjon via elektroniske midler;  overføring av 
data og informasjon via data og elektroniske 
kommunikasjonsmidler;  elektronisk overføring av data 
og dokumenter via dataterminaler og elektroniske 
enheter;  digital overføring av data;  digital overføring 
av data via internett;  automatisk overføring av digitale 
data ved hjelp av telekommunikasjonskanaler;  
overføring av data. 

  Klasse 42   Design og utvikling av elektroniske databaser;  
konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til 
elektronisk media;  vitenskapelig forskning for 
medisinske formål;  design og utvikling av 
dataprogramvare for avlesing, overføring og 
organisering av data;  fremskaffelse av informasjon og 
data i forbindelse med medisinsk og veterinærisk 
forskning og utvikling. 

  Klasse 44   Medisinske analysetjenester i forbindelse med 
behandling av personer;  fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med medisinske tjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313436 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(300) Søknadsprioritet 2019.12.06, KR, 40-2019-

0189934 
(210) Søknadsnr.: 202007265 
(220) Inndato: 2020.06.03 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, Seocho-
gu, SEOUL, Sør-Korea 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 8   Skrunøkler for golfskopigger; raker for sandbunkere; 
golfbaneriver. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313437 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202007904 
(220) Inndato: 2020.06.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Thifa Nordic AB, c/o Migaya Nordic Retail Holding AB, 
Västmannagatan 4, 11124 STOCKHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 10390 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Risbaserte retter; nudelbaserte retter; lunsjbokser 
bestående av ris med kjøtt, fisk eller grønnsaker; sushi 
[risrett med fisk]; ferdigpakket lunsj bestående 
hovedsakelig av ris, som også inneholder kjøtt, fisk og 
grønnsaker. 

  Klasse 43   Fremskaffelse av mat og drikke; 
sushirestauranttjenester; tilberedning av måltider; 
takeawaytjenester; catering for fremskaffelse av mat og 
drikke. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313438 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202015876 
(220) Inndato: 2020.12.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Camilla Alvestad, Tandbergveien 110, 1929 AULI, 
Norge 
Stig Antonsen, Tandbergveien 110, 1929 AULI, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Artistopptredener; orkester- og konserttjenester; 
underholdningsvirksomhet; underholdning og 
kulturaktiviteter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313439 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(300) Søknadsprioritet 2020.04.21, EM, 018227734 
(210) Søknadsnr.: 202010731 
(220) Inndato: 2020.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rejlers AB (publ), Box 3104, 35043 VÄXJÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Konsultasjon av industriell ledelse inkludert kostnads- 

/ avkastningsanalyser; Bedriftsledelse for industrielle 
eller kommersielle selskaper; Rådgivning til 
industribedrifter i virksomheten; Bedriftsorganisasjon og 
driftsrådgivning; Konsultasjoner knyttet til 
markedsføring av virksomheten; Konsulenttjenester 
knyttet til forretningseffektivitet; Konsulentvirksomhet 
innen forretningsorganisasjoner; Konsulentvirksomhet 
innen forretningsplanlegging; Bedriftsrådgivning og 
rådgivningstjenester; Bedriftsledelse.  

  Klasse 37   Tjenester innen byggeprosjektledelse; 
Byggekonsulent; Tjenester innen byggeledelse; 
Eiendomsutviklingstjenester [bygging]; 
Konsulenttjenester og informasjonstjenester knyttet til 
bygging; Byggekonsulentvirksomhet; Rådgivning innen 
bygg og anlegg; Konsulenttjenester knyttet til 
reparasjon av bygninger; Bygningskonstruksjon; Tilsyn 
med byggekonstruksjon; Reparasjon av 
energiproduksjonsanlegg og maskiner.  

  Klasse 38   Telekommunikasjonsrådgivning; Informasjons-, 
konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til 
telekommunikasjon; Telekommunikasjonstjenester.  

  Klasse 39   Konsulenttjenester knyttet til transport; Rådgivning for 
reiseplanlegging av ruter; Konsulenttjenester knyttet til 
distribusjon av elektrisitet; Profesjonell rådgivning 
knyttet til transport.  

  Klasse 40   Konsulenttjenester knyttet til generering av elektrisk 
kraft. 

  Klasse 42   Informasjonsteknologi [IT] rådgivning; Teknologisk 
rådgivning; Konsulenttjenester og informasjonstjenester 
knyttet til informasjonsteknologiarkitektur og 
infrastruktur; Teknologisk rådgivning innen 
energiproduksjon og -bruk; Ingeniør prosjektledelse 
tjenester; Ingeniørtjenester innen bygningsteknologi; 
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IT-rådgivning, rådgivning og informasjonstjenester; 
Konsulenttjenester innen data- og 
informasjonsteknologi; Konsulenttjenester innen 
teknologiutvikling; Rådgivningstjenester for 
byplanlegging; Profesjonell rådgivning knyttet til 
teknologi; Teknisk rådgivning knyttet til produktutvikling; 
Tekniske konsulenttjenester knyttet til 
informasjonsteknologi; Ingeniørdesign og rådgivning; 
Tekniske konsulenttjenester knyttet til anleggsteknikk; 
IT-tjenester; Teknologiske tjenester; Ingeniørtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313440 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202011054 
(220) Inndato: 2020.09.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FROSTACHIPS AS, Prinsens gate 2 B, 7012 
TRONDHEIM, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Potetchips; potetbasert snacks; nøttebasert snacks; 
grønnsaksbasert snacks; fruktbasert snacks. 

  Klasse 30   Maisbasert snacks; risbasert snacks; Tortilla-chips. 
  Klasse 31   Sukkervarer; kjeks; godteri; sjokolade; søtsaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313441 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202015223 
(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: 

 RUYTERS PREMIUM CAR CARE, Koppholen 20, 
4313 SANDNES, Norge 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 4   Rensebensin; drivstoff for motorkjøretøy; kondenserte 

hydrokarbongasser for husholdnings- og industriformål 
og i motorkjøretøy; smøremidler for motorkjøretøy; 
denaturert sprit; elektrisk energi; fett for lær; 
gassholdige drivstoff; grafitt som et smøremiddel; 
industrielle oljer og fett, voks; motoroljer; voks [råvarer]. 

  Klasse 12   Automobiler; Bremsedeler for kjøretøyer; Bunnrammer 
for kjøretøyer; Chassiser for automobiler; Dekk og 
slanger for kjøretøyer; Dører for kjøretøyer; Drivaksler 
for landkjøretøy; Drivmekanismer for landkjøretøy; 
Elektriske kjøretøyer; Elektriske motorer for 
landkjøretøyer; Firehjuls motorsykler; Frontruter; Gir 
[drivverk] for landkjøretøy; Glassruter for kjøretøy; Hjul 
for kjøretøyer; Hjulaksler; Hjulfelger for kjøretøy; 
Innvendig utstyr for kjøretøy [polstringer]; Kalesjer for 
automobil; Karosserier for automobil; Kjettinger for 
automobil; Kløtsjanordninger for landkjøretøy; Motorer 
for landkjøretøyer; Motorer for sykler; Motorsykler; 
Oljekoblingsanordninger for landkjøretøy; 
Opphengningsfjærer for kjøretøy; Overtrekk for biler 
(formet]; Overtrekk for seter på sykler og motorsykler; 
Overtrekk til ratt for kjøretøyer; Ratt for kjøretøyer; 
Scootere [kjøretøy]; Seter for kjøretøyer; 
Sikkerhetsbelter for seter til kjøretøyer; Sikkerhetseter 
for barn [for kjøretøyer]; Snøkjettinger; Snøscooter; 
Solskjermer for kjøretøy; Speil for kjøretøy; Spoilere for 
biler; Støtdempere for kjøretøy; Støtdemperfjærer for 
kjøretøy; Støtfangere for kjøretøyer; Takgrind for 
kjøretøy; Tilhengere [kjøretøy]; Tilhengerfester for 
kjøretøy; Varebiler; Varetrekk for seter i kjøretøy; 
Vindusviskere. 

  Klasse 37   Bensinstasjonsservice; Gjenoppbygging av maskiner 
[helt eller delvis ødelagt]; Gjenoppbygging av motorer 
[helt eller delvis ødelagt]; Installasjon og reparasjon av 
klimatiseringsappareter; Lading av kjøretøybatterier; 
Lading av elektriske kjøretøy; Lakkering av kjøretøyer; 
Smøring av kjøretøyer; Polering av kjøretøyer; 
Rengjøring av kjøretøyer; Ombygging på bestilling av 
landkjøretøy og tilhørende konstruksjonsdeler; 
Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler; 
Reperasjonstjenster ved kjøretøyuhell; Rustbehanding 
av kjøretøyer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313442 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202016537 
(220) Inndato: 2020.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KODEXA AS, Jongsbruveien 5B, 1338 SANDVIKA, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare; interaktiv dataprogramvare; 

dataprogramvare for databehandling; elektronisk 
spillprogramvare. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av dataprogrammer. 
  Klasse 42   Design og utvikling av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi; forskning i forbindelse med 
utvikling av dataprogramvare; utleie av datamaskiner 
og dataprogramvare; forsknings- og utviklingstjenester i 
forbindelse med datamaskinvare og programvare; 
konsulenttjenester innen dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313443 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006696 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
undervisningsapparater 

  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313444 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202016522 
(220) Inndato: 2020.12.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Pål Øyvind T Nordengen, FURUHOLMVEIEN 95, 1735 
VARTEIG, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende 

tjenester [for tredjemann]; on-line annonsering på 
datanettverk; reklameoppslag; publisering av 
reklametekster; skriving av reklametekster; utleie av 
online reklameplass; rubrikkannonsering; formidling av 
annonse-, markedsførings- og reklamemateriell; 
salgsfremmende tiltak for andres varer, tjenester og 
arrangementer via trykte kataloger, via kodede media 
og via distribusjon av materiell gjennom 
kommunikasjonsnettverk, herunder globale 
kommunikasjonsnettverk. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester via plattformer og 
portaler på internett og andre medier; 
datakommunikasjonstjenester for overføring av 
informasjon; dataassistert overføring av beskjeder og 
bilder; overføring av data, meldinger og informasjon; 
overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler; 
elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital 
meldingsformidling, herunder via datamaskiner og 
mobiltelefoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313445 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006699 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 
0203 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 

undervisningsapparater 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 
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  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313446 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006697 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 
0203 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 

undervisningsapparater 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313447 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006690 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NORTURA SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 

0203 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 
undervisningsapparater 

  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313448 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006691 
(220) Inndato: 2020.05.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 NORTURA SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 
0203 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 

undervisningsapparater. 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer. 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313449 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006723 
(220) Inndato: 2020.05.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 
0203 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner (nedlastbare); 

undervisningsapparater. 
  Klasse 16   Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 

apparater); bilder; brosjyrer; bøker; fotografier (trykte); 
magasiner; plakater; tidsskrifter; trykte publikasjoner. 

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

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet, demonstrasjoner av 
varer; online annonsering på datanettverk; organisering 
av handels- og reklameutstillinger; salg av digitale 
informasjonsprodukter; utgivelse av reklametekster. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; 
arrangering av matfestivaler; utgivelse av tekster 
(andre enn reklametekster); organisering og ledelse av 
seminarer. 

  Klasse 44   Opplysningsvirksomhet; informasjon om kosthold; 
konsulenttjenester innen ernæring og kosthold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313450 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202011302 
(220) Inndato: 2020.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 The Dow Chemical Company, MI48674 MIDLAND, 
USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier for bruk i produksjon av veimaling 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313451 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202014941 
(220) Inndato: 2020.11.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JM ROBOTICS AS, Omagata 122, Bygg 5, 6517 
KRISTIANSUND N, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Selvstendige undervannsfartøy for 
havbunnsinspeksjoner; selvstendige undervannsfartøy 
for havbunnsinspeksjoner, undervannsfartøy, deler og 
tilbehør til alle forannevnte varer; undervannsfartøy.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester; 
undervannsforskning; inspeksjoner og operasjoner 
under vann på oppdrag fra andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313452 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202008512 
(220) Inndato: 2020.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Nordic Life Limited, Room 1502, Yishi Commercial 
Center, 253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong 
Kong, 999077 HONG KONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   3-i-1 hårsjampo; ambra [parfyme]; ansikts- og 

kroppsglitter; ansiktsconcealer; ansiktsglitter; 
ansiktskremer for kosmetisk bruk; ansiktsmasker med 
gelé; ansiktspudder i form av pudderbelagt papir; 
ansiktssminke; anti-aldringsfuktighetskremer; anti-
aldringshudpleiepreparater; anti-hull munskyll, ikke for 
medisinsk bruk; antibakteriell hudsåpe; antiperspiranter 
for personlig bruk; aromatiske eteriske oljer; aromatiske 
oljer; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; babykremer 
[toalettartikler]; babyoljer [toalettartikler]; babypulver 
[talkumpulver] [toalettartikler]; bade- og dusjgeleer; 
bade- og dusjgeleer og salter, ikke for medisinske 
formål; badesalt, ikke-medisinsk; badepulver, ikke-
medisinsk; barberingskremer; blomsterekstrakter 
[parfymerivarer]; blusher; blyanter for kosmetisk bruk; 
blyanter for øyenbryn; dufter for personlig bruk; dusj- 
og badeskum; dusjgeleer, kremer og oljer; 
dyresjampoer og balsam [ikke-medisinske, ikke-
veterinære pleiemidler]; eau de cologne, parfymer og 
kosmetikk; emulsjoner, geleer og hudkremer for 
hudpleie; eteriske essenser; eterisk olje av sedertre; 
eteriske oljer; eteriske oljer for kosmetiske formål; 
eteriske oljer for personlig bruk; etterbarberingsgelé; 
etterbarberingskrem; etterbarberingsemulsjoner; 
eyeliner; eyeliner-blyanter; fargefjerningsmidler; 
fargefjerningsmidler for hår; fargemidler for kosmetiske 
formål; fargemidler for skjegg; fargeoppløsninger til 
kosmetisk bruk; flassjampoer; flekkfjernere [kjæledyr]; 
flytende badesåpe; flytende latex kroppsmaling for 
kosmetiske formål; flytende oppvaskmidler flytende; 
flytende oppvasksåpe; flytende parfymer; flytende 
rouge; flytende såpe; flytende såpe brukt i fotbad; 
flytende såpe for klesvask; flytende såpe for 
kroppsvask; flytende såper for hender, ansikt og kropp; 
flytende tannpasta; folie for fingernegler; forskjønnende 
lotion; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende hudkrem; fuktighetsgivende hudkrem 
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etter soling [kosmetikk]; fuktighetsgivende hudlotions 
[kosmetikk]; fuktighetsgivende kremer, hudkremer og 
geleer; fuktighetsgivende kroppskremer [kosmetikk]; 
fuktighetsgivende lotions [kosmetikk]; fuktighetsgivende 
midler [kosmetikk]; fuktighetskremer; fuktighetskremer 
for hår; fuktighetskremer til huden; fuktighetsmasker for 
huden; geleer for kosmetisk bruk; geleer, spray, 
mousse og balsam for hårstyling og hårpleie; géle for 
bleking av tenner; hud- og kroppskremer for utvortes 
bruk, kremer og oljer for kosmetisk bruk; hudbalsamer; 
hudbalsamkremer for kosmetiske formål; hudgeleer for 
hurtigvirkende, forbedret eller utvidet brunfarge; 
hudkremer for forsterking av negler; hudkremer, kremer 
og preparater for pleie av ansikt, kropp, hodebunn, 
negler og hår; hudpleiepreparater for rynkefjerning; 
hudpleieskum; hudspray til utvortes bruk til kosmetiske 
formål; håndrensemidler; håndsåpe; hårbalsam; 
hårfarge- og blekeprodukter; hårfargings- og 
hårblekingsmidler; hårfiksere [hårstyling-preparater]; 
hårfjernings- og eksfolieringsmidler; 
hårfjerningskremer; hårfjerningsmidler; 
hårfjerningsmidler og -substanser; hårgelé og hårskum; 
hårkremer; hårmaskara; hårpleiemidler som består av 
organisk jomfruolje fra kokosnøtter og vanlig jomfruolje 
fra kokosnøtter; hårpleie- og hårbehandlingsmidler; 
hårsjampoer og balsamer; ikke-medisinske fotkremer; 
ikke-medisinsk fotlotion; ikke-medisinsk fotpudder; ikke-
medisinsk kosmetikk og toalettsaker; ikke-medisinske 
antiperspiranter; ikke-medisinske badepreparater; ikke-
medisinske dyresjampoer; ikke-medisinske 
fotpleiemidler; ikke-medisinske hudkremer; ikke-
medisinske hudpleiemidler; ikke-medisinske 
hudrensemidler; ikke-medisinske hudserumer; ikke-
medisinske hårbehandlingsmidler for kosmetiske 
formål; ikke-medisinske hårgjenopprettende kremer; 
ikke-medisinske hårpleiemidler; ikke-medisinske 
kremer for hodebunnbehandling; ikke-medisinske 
kroppsbad; ikke-medisinske kroppspleiemidler; ikke-
medisinske leppebeskyttere; ikke-medisinske 
leppomader; kollagenpreparater for kosmetisk formål; 
kosmetikk for barn; kosmetikk for bruk på huden; 
kosmetikk for dyr; kosmetikk for personlig bruk; 
kosmetikk for øyenbryn; kosmetikk og kosmetiske 
preparater; kosmetikk og sminke; kosmetikk- og 
skjønnhetspreparater; kosmetisk ansiktspleie 
preparater; kosmetisk hudvann; kosmetisk krem; 
kosmetiske ansiktskremer; kosmetiske ansiktsmasker; 
kosmetiske ansiktstonere; kosmetiske fuktighetskremer 
for ansikt; kosmetiske hudkremer; kosmetiske 
hudpleiekremer; kosmetiske hårveksthemmende 
preparater; kosmetiske oljer; kosmetiske preparater for 
slanking; kremer for hårforsterkningsbehandling; 
kropps- og skjønnhetspleiende kosmetikk; leppestifter; 
munnvann, ikke for medisinsk bruk; nattkremer; sjampo 
for dyr [ikke-medisinsk]; sjampo for kjæledyr [ikke-
medisinsk]; sjampoer for spedbarn; skjønnhetsgeleer; 
skjønnhetskremer; skjønnhetskremer for ansikt og 
kropp; skjønnhetskremer for kroppspleie; 
skjønnhetslotion; skjønnhetsmasker for ansikt; 
skjønnhetspleie preparater; skjønnhetsserum; sminke 
for ansikt og kropp; sminke for pudderdåser; sminke til 
barn; sminkefjerninglotion; sminkefjerningsgeleer; 
sminkefjerningskremer; sminkefjerningsmelk; 
sminkeprodukter; solbeskyttelse for lepper [kosmetikk]; 
solbeskyttelseoljer [kosmetikk]; solbeskyttende midler 
[kosmetiske preparater for soling av huden]; 
tannblekingsstrips; tannhygienekremer; tannkrem*; 
tannpasta i form av tyggegummi; tannpulver; 
urtekremer til utvortes bruk for oppstramming og 
forhøying av brystene; vaginalvask for hygiene eller 
luktfjerning; øyebadevann, ikke for medisinske formål; 
øyeblyanter; øyekompresser for kosmetiske formål; 
øyekrem [brukes under øyet]; øyenbrynsfarger i form 
av blyanter og pulver; øyenskygge; øyesminke; vaselin 
for kosmetisk bruk. 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for aktivering av cellulær 
funksjon; farmasøytiske preparater for behandling av 
ereksjonssvikt; farmasøytiske preparater for behandling 
av hormonforstyrrelser og forebyggelse av 

osteoporose; farmasøytiske preparater for dyr; 
farmasøytiske preparater for dyrehudpleie; 
farmasøytiske preparater for helseomsorg; 
farmasøytiske preparater for hudpleie; farmasøytiske 
preparater for menneskelig bruk; farmasøytiske 
preparater for å motvirke røykevaner; farmasøytiske 
preparater mot erektil dysfunksjon; farmasøytiske 
preparater mot forstoppelse; farmasøytiske, medisinske 
og veterinære preparater; farmasøytiske preparater for 
behandling av solbrenthet; kreosot for farmasøytisk 
bruk; kulturer av mikroorganismer for medisinsk eller 
veterinær bruk; kunstige tårer; laksativer; laktose for 
farmasøytisk bruk; lecitin for medisinsk bruk; 
lecitinbasert kosttilskudd; mannlige 
kjønnshormonpreparater; medisinsk munnpleie og 
behandlingspreparater; medisinsk urtespray og 
urtekrem til utvortes bruk; medisinsk vaginalvask; 
medisinske geleer for munnpleie; medisinske 
helsepleiemidler; medisinske hudkremer; medisinske 
hudkremer for solbrenthet; medisinske hudkremer og 
kremer for kropp, hud, ansikt og hender; medisinske 
hudpleiemidler; medisinske hårpleiemidler; medisinske 
hårvekstmidler; medisinske kremer; medisinske kremer 
for bleieutslett; medisinske kremer for hudpleie; 
medisinske kroppskremer; medisinske leppekremer; 
medisinske leppepleiemidler; medisinske leppesalver; 
medisinske nesespraypreparater; medisinske pastiller; 
medisinske plastre; medisinske pleiemidler; medisinske 
preparater; medisinske preparater for munn i form av 
dråper, kapsler, tabletter eller komprimerte tabletter; 
munnvann for medisinske formål; myggolje for påføring 
på huden; myggoljerøkelse; nikotinplaster; 
nikotintyggegummi; nikotintyggegummi som hjelp til å 
stoppe å røyke; opiat [sovemiddel]; pastiller for 
farmasøytisk bruk; pektin for farmasøytisk bruk; 
preparater av mikroorganismer for medisinsk eller 
veterinær bruk; preparater av sporstoffer for dyrebruk; 
preparater av sporstoffer for menneskelig bruk; 
slankekapsler; slankepiller; 
svangerskapskontrollvitaminer; tyggegummi for 
medisinsk bruk; urteekstrakter for helbredende formål; 
urteekstrakter for medisinske formål; urtekapsler for 
penisforlengelse; urtekremer for medisinske formål; 
urtekurer; urtemedisiner; urtepreparater for medisinske 
formål; urter for røking for medisinsk bruk; urtesalver 
mot kløe for kjæledyr; urtesalver mot sår hud for 
kjæledyr; urtespray for medisinske formål; 
urtetilsetninger; vaginale fuktighetskremer; vaginale 
smøremidler; vaginale soppdrepende midler; 
vaginalvask for medisinske formål; vaselin for 
medisinsk bruk; vaselin for veterinære formål; 
vaskemidler for hunder [insekticider]; vaskemidler for 
insektsbekjempelse for veterinært bruk; vitaminplaster; 
øyedråper; øyepreparater; øyevann; medisinske 
preparater for slanking; munnhulerensemidler for 
medisinske formål. 

  Klasse 30   Godteri med ekstra kalsium; høy-protein kornbarer; 
kakaopulver; kakaoekstrakter for menneskelig forbruk; 
frokostblandinger; kornprodukter, bearbeidet; mel og 
næringsmidler av korn; mel og preparater laget av 
kornprodukter; bearbeidede urter [krydder]; konserverte 
kjøkkenurter [krydderblanding]; tørkede urter for 
kulinariske formål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313453 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202015139 
(220) Inndato: 2020.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 143rd 
Street, OH44111 CLEVELAND, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Engangsservietter impregnert med et 
rengjøringsmiddel for bruk i forbindelse med 
malingssystemer for biler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313454 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202011744 
(220) Inndato: 2020.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AMUNDSEN BRANDS AS, Midtunhaugen 10, 5224 
NESTTUN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Flasker; tomme drikkeflasker av aluminium; 
drikkeflasker, tomme, for sykler; drikkeflasker for sykler; 
lunsjbokser; matbokser; bokser med isolasjon for mat 
og drikke; beholdere med isolasjon for mat og drikke; 
bærenett med isolasjon for mat og drikke; 
varmeisolerte bager med isolasjon for mat eller drikke; 
resirkulerbare vannflasker i plast; resirkulerbare 
vannflasker av stål; termosflasker; beholdere; 
termoskopper; mat-termoser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313455 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 201909765 
(220) Inndato: 2019.07.20 
(180) Registreringen utløper: 2029.07.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PSYKTÆRLIG, c/o Sandra Victoria S. Holst, 
Klæbuveien 44, 7030 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 16    Notisblokker. 
  Klasse 25   Klær.  
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; produksjon av 

reklamefilmer; promotering av varer og tjenester for 
andre; promotering av varer og tjenester for andre på 
internett; publisering av reklametekster; 
reklamevirksomhet.   

  Klasse 38   Samtaleromtjenester for sosiale nettverk; nettbaserte 
samtalerom for sosiale nettverk; tilgang til informasjon 
på internett; tilgang til informasjon via internett.  

  Klasse 41   Utgivelse av undervisningsmateriale; elektronisk 
utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på 

internett; elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, 
utenom reklametekster, på internett; filmproduksjon, 
andre enn reklamefilmer; innspilling, produksjon og 
distribusjon av filmer, video- og lydinnspillinger, radio- 
og tv-programmer; lydinnspillingstjenester; nettbasert 
utgivelse av elektroniske bøker; produksjon av 
direktesendt underholdning; produksjon av lyd- og 
videoinnspillinger; produksjon av radio- og tv-
programmer for internett og andre medier; utgivelse av 
bøker; utgivelse av kalendere; utgivelse av 
multimediamateriale på internett; utgivelse av 
magasiner; utgivelse av kataloger; utgivelse av 
tidsskrifter og bøker i elektronisk form; utgivelse av 
brosjyrer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313456 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202014947 
(220) Inndato: 2020.11.26 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HIMA SEAFOOD RJUKAN AS, Morenefaret 5, 4340 
BRYNE, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Fiskelim, andre enn for papir-, husholdning- eller 
næringsmiddelformål; gjødsel; gjødsel av fiskemel.  

  Klasse 5   Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler 
for babyer; kosttilskudd for mennesker og dyr; fiskemel 
for farmasøytiske formål; tran; fiskeoljer for medisinske 
formål. 

  Klasse 29   Fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; 
spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig 
bestående av fisk; fiskemel som menneskeføde. 

  Klasse 30   Sushi [risrett med fisk]; ferdigretter med ris, 
grønnsaker og fisk . 

  Klasse 31   Fisk, levende; levende dyr; næringsmidler for dyr; 
fiskemel som dyrefôr 

  Klasse 40   Bearbeiding av fisk. 
  Klasse 44   Oppdrett av dyr. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313457 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202100032 
(220) Inndato: 2021.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MATS GEORG JOHANSSON, LERKEVEIEN 1, 1524 
MOSS, Norge 
MIH AS, Lerkeveien 1, 1524 MOSS, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 29   Bønner, bearbeidet; bønner, klargjort; vegetarburgere; 

vegetarpølser; frossenmat som primært består av kjøtt, 
fisk, fjærkre eller grønnsaker; frysetørrede grønnsaker. 

  Klasse 30   Pizzaer. 
  Klasse 43   Restaurant- og cateringtjenester; restauranter med 

hjemlevering. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313458 
(151) Reg.dato.: 2021.01.15 
(210) Søknadsnr.: 202006692 
(220) Inndato: 2020.07.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TOLLIT AS, Torggata 10, 0181 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvareapplikasjoner for betaling, tracking og 
fortolling av varer fra utlandet, utført av forbrukeren 
selv. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313459 
(151) Reg.dato.: 2021.01.16 
(210) Søknadsnr.: 202100347 
(220) Inndato: 2021.01.07 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Einar Tufte Michelsen, HALDENSKOGVEIEN 4B, 1367 
SNARØYA, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 

reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr.. 

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

av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester.. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313460 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011310 
(220) Inndato: 2020.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100, NY10601 
WHITE PLAINS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Kosmetikk; kosmetiske preparater; kosmetiske 
kremer; kosmetiske melkepreparater; kosmetiske geler; 
kosmetiske oljer; kosmetiske kremer; kosmetiske 
masker; kosmetiske blyanter; kosmetiske kluter; 
kosmetiske pads; eau de colognes; parfymer; såper, 
nemlig, badesåper, kosmetiske såper, barberingssåper, 
parfymerte såper, ikke-medisinsk skjønnhetssåpe, 
deodorant såpe, antiperspirant såpe; kroppsvask; 
kroppsskrubb; ansiktsskrubb; håndskrubb; ikke-
medisinske badepreparater; antiperspiranter og 
deodoranter for personlig bruk; etterbarberingslotion og 
-balsam; lotion for hudpleie; ikke-medisinerte 
hudpleiepreparater, kremer og lotion; ikke-medisinske 
fuktighetskremer, tonere, kremer og serum; massasje 
oljer; massasje kremer; essensielle oljer; romdufter; 
potpurri; luft duftende preparater; badeperler; 
preparater for neglepleie; neglelakk og 
neglelakkfjerner; sminke; ikke-medisinske toalettsaker; 
hårpleiepreparater; hårstylingpreparater; hårlotion; 
hårspray; sjampo, balsam; hårgele; hårmousse; 
leppepomade; kosmetisk solkrem; solbrunende oljer og 
kremer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313461 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011313 
(220) Inndato: 2020.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100, NY10601 

WHITE PLAINS, USA 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetikk; kosmetiske preparater; kosmetiske 

kremer; kosmetiske melkepreparater; kosmetiske geler; 
kosmetiske oljer; kosmetiske kremer; kosmetiske 
masker; kosmetiske blyanter; kosmetiske kluter; 
kosmetiske pads; eau de colognes; parfymer; såper, 
nemlig, badesåper, kosmetiske såper, barberingssåper, 
parfymerte såper, ikke-medisinsk skjønnhetssåpe, 
deodorant såpe, antiperspirant såpe; kroppsvask; 
kroppsskrubb; ansiktsskrubb; håndskrubb; ikke-
medisinske badepreparater; antiperspiranter og 
deodoranter for personlig bruk; etterbarberingslotion og 
-balsam; lotion for hudpleie; ikke-medisinerte 
hudpleiepreparater, kremer og lotion; ikke-medisinske 
fuktighetskremer, tonere, kremer og serum; massasje 
oljer; massasje kremer; essensielle oljer; romdufter; 
potpurri; luft duftende preparater; badeperler; 
preparater for neglepleie; neglelakk og 
neglelakkfjerner; sminke; ikke-medisinske toalettsaker; 
hårpleiepreparater; hårstylingpreparater; hårlotion; 
hårspray; sjampo, balsam; hårgele; hårmousse; 
leppepomade; kosmetisk solkrem; solbrunende oljer og 
kremer. 

  Klasse 10   Sanitære masker for medisinske formål; terapeutiske 
ansiktsmasker; motemasker som er sanitære masker 
for beskyttelse mot virusinfeksjon; massasjeapparater 
for massering av ansikt; massasjeapparater for øyne; 
massasjeapparater for personlig bruk; kosmetiske 
apparater som bruker ultralyd for å utføre estetiske 
prosedyrer for hudbehandling 

  Klasse 16   Personlige tidsplanleggere og kalendere; 
adressebøker; møteplanleggere; fotoalbum; kalendere; 
skrivemateriell; skrivebordstilbehør bestående av 
blyantholdere, bindersholdere, papirklyper, binders, 
pennal; viskelær, blyanter og penner; notisblokker; 
dokumentporteføljer; bokmerker; gavepapir; gaveesker 
laget av papp; gavekort; postkort; gratulasjonskort; 
silkepapir for emballasje; handleposer laget av papir; 
papirservietter; kunsttrykk; lerretstrykk; litografiske 
kunstverk; kunstverk laget av papir; malerier og 
reproduksjoner; plakater; klistremerker; tape til 
husholdningsbruk eller for kontormateriell; 
tapedispensere for husholdningsbruk eller 
kontormateriell; papirtape, oppmålingslinjaler, 
tegnelinjaler. 

  Klasse 18   Håndvesker; handlevesker og handlenett; punger og 
portemoneer; clutchvesker; kosmetikkvesker solgt 
tomme; gjenbrukbare handlebager; lommebøker; 
ryggsekker; dokumentmapper; attachévesker; 
reisebager; kofferter; reisevesker; reisekofferter for 
dresser, skjorter og kjoler; reisekofferter; reisekofferter 
av lær;  garderobeposer for klær [for reiseformål]; 
paraplyer og parasoller; skolevesker, bager og vesker 
til skolebøker, ransler; sminkeskrin solgt tomme; 
uinnredede sminkekofferter; nøkkelholdere; 
kredittkortholdere; visittkortholdere; porteføljevesker og 
-kofferter; gymbager; strandbager; sportsbager; 
toalettmapper solgt tomme; klær for kjæledyr. 

  Klasse 20   Møbler; speil; puter; pynteputer; senger; madrasser; 
identifikasjonsarmbånd, ikke av metall; bilderammer; 
dørstoppere, ikke av metall eller gummi; kunstverk i 
blandende medier hovedsaklig sammensatt av 
polymers; kunstverk av plast eller tre. 

  Klasse 21   Avlastningsbord; kakeformer; kakestativ; boks-sett for 
oppbevaring av tørrvarer; sitruspressere; 
serveringsskjeer, nemlig, kakeutstikkere; stekebrett; 
kokekar, nemlig stekepanner, panner, gryter, dampere 
og wok'er; benkeplateholdere for papirhåndklær; 
servise; brett; boller; dispensere for flytende såpe; 
glass; krus; krystall (glasstøy); drikkeflasker (tomme); 
drikkekopper; drikkeglass; krus og asjetter; eggekoker; 
hvitløkspresser; rivjern for husholdningsformål; 
husholdningsredskaper, nemlig, stekeklyper, spatler, 
siler, stekespader, stekegafler, serveringsgafler, 
sleiver, serveringsskjeer, knivblokker, visper, rivjern, 
ikke-elektriske miksere, måleskjeer, såld, sikter, 
dørslag, øser, skjærebrett og kjevler; serveringsbrett for 
mat; serviettdispensere til husholdningsbruk; 
papirhåndkledispensere for husholdningsbruk; mugger; 
salt- og pepperkverner; salt- og pepperbøsser; 
serveringsfat; serveringsboller og -skåler; 
serveringsbrett; såpeholdere; såpekopper; 
krydderhyller; tekanner; brett til husholdningsformål, 
ikke av metall; vaser; lysestaker; grytekluter; 
badetilbehør, nemlig, koppholdere; flaskeåpnere; 
parfymeflasker solgt tomme; pilleboks for personlig 
bruk; serviettringer; vannflasker solgt tomme; 
tannbørster; hårbørster; kammer; kunstverk av glass, 
porselen, terrakotta eller keramikk; plastmatter; 
vinylmatter; sugerør; dispensere for håndrensere; 
etuier til håndrensere, bokser tilpasset kosmetiske 
redskaper i form av sminkebørster og applikatorstenger 
for påføring av sminke; elektriske apparater for fjerning 
av sminke; ikke-elektriske apparater til å fjerne sminke; 
applikatorer for kosmetikk; applikatorer for sminke; 
kosmetikk- sminkevesker og bager; toalettmapper, 
nemlig, tilpassede sminkekofferter; pudderdåser, solgt 
tomme; sminkesvamper; kosmetikksvamper; 
kosmetikkbørster; eksfolierende børster 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, nemlig lintøy, sengetøy, 
håndklær, sengeklær, laken, sengetepper, dyner, 
vatterte tepper, trekk til senger, sengetrekk, dynetrekk, 
dyner, sengekanter, putetrekk, puteovertrekk, pledd, 
madrassovertrekk, håndklær, badehåndklær, 
strandhåndklær, oppvaskhåndklær, ansiktskluter, 
vaskekluter, duker, gardiner, lommetørklær, gobeliner 
og veggtepper, bomullsstoff, møbeltrekk og 
gardinstoffer, stoffkaskader, bordbrikker, tepper til 
kjæledyr 

  Klasse 25   Klær, nemlig, overdeler og underdeler som klær; 
hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; 
formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; 
gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; 
dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; 
skjerf; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; 
badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; 
svettebånd; pannebånd; hodeskjerf; bandanaer; caps; 
hatter; visir (solskjermer) 

  Klasse 35   Detaljhandelstjenester for alle ovennenvte varer i 
klassene 3, 10, 16, 18, 20, 21, 24 og 25; online 
detaljhandlestjenester for alle ovennenvte varer i 
klassene 3, 10, 16, 18, 20, 21, 24 og 25. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313462 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011308 
(220) Inndato: 2020.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100, NY10601 
WHITE PLAINS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller og linser, nemlig, briller, solbriller og 
brillerammer og linser og tilbehør til briller og linser, 
nemlig, etuier og holdere; beskyttelseshjelmer; tomme 
USB-minnepinner; signalfløyter; sportsfløyter; 
fløytealarmer; magnetiske kompasser; kompasser for 
måling; retningsbestemte kompasser; beskyttende 
ansiktsmasker ikke til medisinske formål; støvmasker; 
bager, etuier og bærevesker til bærbare datamaskiner; 
vesker, deksler, holdere og stativer for bruk med 
håndholdte digitale elektroniske enheter, nemlig, 
smarttelefoner, nettbrett og bærbare lyd- og 
videospillere; grep, stativer og fester for håndholdte 
elektroniske enheter, nemlig, smarttelefoner, nettbrett 
og bærbare lyd- og videospillere; vesker for 
ørepropper. 

  Klasse 18   Håndvesker; handlevesker og handlenett; punger og 
portemoneer; clutchvesker; kosmetikkvesker solgt 
tomme; gjenbrukbare handlebager; lommebøker; 
ryggsekker; dokumentmapper; attachévesker; 
reisebager; kofferter; reisevesker; reisekofferter for 
dresser, skjorter og kjoler; reisekofferter; reisekofferter 
av lær;  garderobeposer for klær [for reiseformål]; 
paraplyer og parasoller; skolevesker, bager og vesker 
til skolebøker, ransler; sminkeskrin solgt tomme; 
uinnredede sminkekofferter; nøkkelholdere; 
kredittkortholdere; visittkortholdere; porteføljevesker og 
-kofferter; gymbager; strandbager; sportsbager; 
toalettmapper solgt tomme; klær for kjæledyr. 

  Klasse 25   Klær, nemlig, overdeler og underdeler som klær; 
hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; 
formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; 
gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; 
dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; 
skjerf; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; 
badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; 
svettebånd; pannebånd; hodeskjerf; bandanaer; caps; 
hatter; visir (solskjermer) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313463 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011309 
(220) Inndato: 2020.09.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 OFF-WHITE LLC, 360 Hamilton Ave., #100, NY10601 
WHITE PLAINS, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Briller og linser, nemlig, briller, solbriller og 
brillerammer og linser og tilbehør til briller og linser, 
nemlig, etuier og holdere; beskyttelseshjelmer; tomme 
USB-minnepinner; signalfløyter; sportsfløyter; 
fløytealarmer; magnetiske kompasser; kompasser for 
måling; retningsbestemte kompasser; beskyttende 
ansiktsmasker ikke til medisinske formål; støvmasker; 
bager, etuier og bærevesker til bærbare datamaskiner; 
vesker, deksler, holdere og stativer for bruk med 
håndholdte digitale elektroniske enheter, nemlig, 
smarttelefoner, nettbrett og bærbare lyd- og 
videospillere; grep, stativer og fester for håndholdte 
elektroniske enheter, nemlig, smarttelefoner, nettbrett 
og bærbare lyd- og videospillere; vesker for ørepropper 

  Klasse 10   Sanitære masker for medisinske formål; terapeutiske 
ansiktsmasker; motemasker som er sanitære masker 
for beskyttelse mot virusinfeksjon; massasjeapparater 
for massering av ansikt; massasjeapparater for øyne; 
massasjeapparater for personlig bruk; kosmetiske 
apparater som bruker ultralyd for å utføre estetiske 
prosedyrer for hudbehandling 

  Klasse 18   Håndvesker; handlevesker og handlenett; punger og 
portemoneer; clutchvesker; kosmetikkvesker solgt 
tomme; gjenbrukbare handlebager; lommebøker; 
ryggsekker; dokumentmapper; attachévesker; 
reisebager; kofferter; reisevesker; reisekofferter for 
dresser, skjorter og kjoler; reisekofferter; reisekofferter 
av lær;  garderobeposer for klær [for reiseformål]; 
paraplyer og parasoller; skolevesker, bager og vesker 
til skolebøker, ransler; sminkeskrin solgt tomme; 
uinnredede sminkekofferter; nøkkelholdere; 
kredittkortholdere; visittkortholdere; porteføljevesker og 
-kofferter; gymbager; strandbager; sportsbager; 
toalettmapper solgt tomme; klær for kjæledyr. 

  Klasse 21   Avlastningsbord; kakeformer; kakestativ; boks-sett for 
oppbevaring av tørrvarer; sitruspressere; 
serveringsskjeer, nemlig, kakeutstikkere; stekebrett; 
kokekar, nemlig stekepanner, panner, gryter, dampere 
og wok'er; benkeplateholdere for papirhåndklær; 
servise; brett; boller; dispensere for flytende såpe; 
glass; krus; krystall (glasstøy); drikkeflasker (tomme); 
drikkekopper; drikkeglass; krus og asjetter; eggekoker; 
hvitløkspresser; rivjern for husholdningsformål; 
husholdningsredskaper, nemlig, stekeklyper, spatler, 
siler, stekespader, stekegafler, serveringsgafler, 
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sleiver, serveringsskjeer, knivblokker, visper, rivjern, 
ikke-elektriske miksere, måleskjeer, såld, sikter, 
dørslag, øser, skjærebrett og kjevler; serveringsbrett for 
mat; serviettdispensere til husholdningsbruk; 
papirhåndkledispensere for husholdningsbruk; mugger; 
salt- og pepperkverner; salt- og pepperbøsser; 
serveringsfat; serveringsboller og -skåler; 
serveringsbrett; såpeholdere; såpekopper; 
krydderhyller; tekanner; brett til husholdningsformål, 
ikke av metall; vaser; lysestaker; grytekluter; 
badetilbehør, nemlig, koppholdere; flaskeåpnere; 
parfymeflasker solgt tomme; pilleboks for personlig 
bruk; serviettringer; vannflasker solgt tomme; 
tannbørster; hårbørster; kammer; kunstverk av glass, 
porselen, terrakotta eller keramikk; plastmatter; 
vinylmatter; sugerør; dispensere for håndrensere; 
etuier til håndrensere, bokser tilpasset kosmetiske 
redskaper i form av sminkebørster og applikatorstenger 
for påføring av sminke; elektriske apparater for fjerning 
av sminke; ikke-elektriske apparater til å fjerne sminke; 
applikatorer for kosmetikk; applikatorer for sminke; 
kosmetikk- sminkevesker og bager; toalettmapper, 
nemlig, tilpassede sminkekofferter; pudderdåser, solgt 
tomme; sminkesvamper; kosmetikksvamper; 
kosmetikkbørster; eksfolierende børster 

  Klasse 24   Tekstiler og tekstilvarer, nemlig lintøy, sengetøy, 
håndklær, sengeklær, laken, sengetepper, dyner, 
vatterte tepper, trekk til senger, sengetrekk, dynetrekk, 
dyner, sengekanter, putetrekk, puteovertrekk, pledd, 
madrassovertrekk, håndklær, badehåndklær, 
strandhåndklær, oppvaskhåndklær, ansiktskluter, 
vaskekluter, duker, gardiner, lommetørklær, gobeliner 
og veggtepper, bomullsstoff, møbeltrekk og 
gardinstoffer, stoffkaskader, bordbrikker, tepper til 
kjæledyr 

  Klasse 25   Klær, nemlig, overdeler og underdeler som klær; 
hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; 
formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; 
gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; 
dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; 
skjerf; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; 
badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; 
svettebånd; pannebånd; hodeskjerf; bandanaer; caps; 
hatter; visir (solskjermer) 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313464 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(300) Søknadsprioritet 2020.06.18, US, 90/009,468 
(210) Søknadsnr.: 202010534 
(220) Inndato: 2020.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DC Comics, 2900 West Alameda Avenue, CA91505 
BURBANK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Publisering av bøker, magasiner; online publisering av 
andres tekst og grafiske verk omfattende artikler, 
noveller, manus, tegneserier, strategiveiledninger, 
fotografier og visuelt materiale; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare publikasjoner i form av bøker med 
karakterer fra animerte spillefilmer, actioneventyr, 
komedie- og/eller dramafilmer («features»), 
tegneserier, barnebøker, strategihåndbøker, magasiner 
med karakterer fra animerte spillefilmer, actioneventyr, 
komedie- og / eller dramafilmer («features»), 
fargeleggingsbøker, aktivitetsbøker for barn og 
magasiner innen underholdning; elektroniske 
spilltjenester levert via et globalt datanettverk; 

tilveiebringe online dataspill, elektroniske spill og 
videospill; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare interaktive spill; tilveiebringe kasino- og 
spill-fasiliteter; underholdningstjenester, nemlig 
kasinospilltjenester; elektroniske kasinospilltjenester; 
underholdningstjenester i form av å tilveiebringe 
flerfoldige kinofasiliteter; underholdningstjenester i form 
av utvikling, frembringelse og produksjon av 
teaterproduksjoner; filmutstillinger, filmdistribusjon; 
underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe ikke-
nedlastbare filmer og TV-show via en video-on-
demand-tjeneste; tilveiebringe ikke-nedlastbare filmer 
og TV-show via en video-on-demand-
overføringstjeneste; underholdningstjenester, nemlig 
vedvarende/løpende tilveiebringelse av filmer, show og 
segmenter via internett og med tematikk komedie, 
drama, action, eventyr og/eller animasjon; tilveiebringe 
ikke-nedlastbare videoer med tematikk komedie, 
drama, action, eventyr og/eller animasjon via et 
nettsted; tilveiebringe informasjon, anmeldelser og 
anbefalinger angående TV-show, filmer og multimedia 
underholdningsinnhold via et nettsted; 
underholdningstjenester i form av utvikling, oppretting, 
produksjon, distribusjon og etterproduksjon av film, TV-
show, event/begivenheter for sosiale 
underholdningsformål, og multimedia 
underholdningsinnhold; underholdningstjenester i form 
av en levende teatralsk, musikalsk eller komisk 
forestilling; fornøyelsesparktjenester; presentasjon av 
live eller forhåndsinnspilte show og/eller filmer; 
tilveiebringe underholdnings- og 
rekreasjonsinformasjon; utdanning og 
underholdningstjenester, nemlig organisering og 
gjennomføring av konferanser innen underholdning, 
animasjon, tegneserier og populær kunst. 

  Klasse 42   Tilveiebringe virtuelle miljøer der brukere kan 
samhandle for rekreasjons-, fritids- eller 
underholdningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313465 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202010685 
(220) Inndato: 2020.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

CHEETOS FLAMIN' HOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, NY10577-1444 
PURCHASE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Potetbasert snacks og chips; soyabasert snacks og 
chips; grønnsaksbasert snacks og chips; nøttebasert 
snacks og chips; ferdig tilberedt snackmat bestående 
hovedsakelig av poteter og chips, nøtter, 
nøtteprodukter, frø, grønnsaker eller kombinasjoner 
derav; inkludert potetchips, potetflak, grønnsakschips, 
tarochips, crisps, svinesnacks, biffsnacks, soyabasert 
snacks, grønnsaksbasert snacks og pålegg, dipper, 
ost. 

  Klasse 30   Ferdig tilberedt snackmat bestående hovedsakelig av 
korn, mais, kornblandinger eller kombinasjoner derav, 
inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, 
riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet 
snacks, poppet popkorn, salsaer, snackbarer; risbasert 
snackmat og chips; kornbasert snackmat og 
energibarer; granola og granolabasert snackmat; 
sauser; kornbasert snackmat; brødsnacks; maisbasert 
snackmat og chips; melbasert snackmat og chips; 
bagelchips (kavring). 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313466 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202010684 
(220) Inndato: 2020.08.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

DORITOS FLAMIN' HOT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, NY10577-1444 
PURCHASE, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Potetbasert snacks og chips; soyabasert snacks og 
chips; grønnsaksbasert snacks og chips; nøttebasert 
snacks og chips; ferdig tilberedt snackmat bestående 
hovedsakelig av poteter og chips, nøtter, 
nøtteprodukter, frø, grønnsaker eller kombinasjoner 
derav; inkludert potetchips, potetflak, grønnsakschips, 
tarochips, crisps, svinesnacks, biffsnacks, soyabasert 
snacks, grønnsaksbasert snacks og pålegg, dipper, 
ost. 

  Klasse 30   Ferdig tilberedt snackmat bestående hovedsakelig av 
korn, mais, kornblandinger eller kombinasjoner derav, 
inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, 
riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet 
snacks, poppet popkorn, salsaer, snackbarer; risbasert 
snackmat og chips; kornbasert snackmat og 
energibarer; granola og granolabasert snackmat; 
sauser; kornbasert snackmat; brødsnacks; maisbasert 
snackmat og chips; melbasert snackmat og chips; 
bagelchips (kavring). 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313467 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202100009 
(220) Inndato: 2021.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MALTHUS UNITEAM AS, Postboks 245, 4068 
STAVANGER, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 

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

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger 
av metall; tilfluktsrom av metall; bygninger av metall; 
Containere av metall. 

  Klasse 19   Bygningsmaterialer (ikke av metall); transportable 
bygninger, ikke av metall; forskaling for betong, ikke av 
metall; tilfluktsrom, ikke av metall; modulbygg; 
modulære bygg for bespisning, garderobeformål, 
boformål og kontorformål, ikke av metall; plasthaller. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; byggeledelse; utleie av 
bygningsmaskiner og stillaser; bygging, installasjon og 
reparasjon av bygninger, modulbygg, modulære bygg 
for bespisning, garderobeformål, boformål og 
kontorformål, containere, bygningsmaskiner og 
stillaser; produksjon av bygninger, nemlig konstruksjon 
og bygging. 

  Klasse 43   utleie av transportable bygninger, modulbygg, 
modulære bygg for bespisning, garderobeformål, 
boformål og kontorformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313468 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 201914726 
(220) Inndato: 2019.11.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GC RIEBER AS, Postboks 990  Sentrum, 5808 
BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrielle oljer og fett, voks; smøremidler; 
støvabsorberende, fuktende og bindende 
sammensetninger; brensel og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys. 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 29   Spiselige marine oljer, omega 3, tran og fett; fiskeoljer 
i kombinasjon med andre oljer; alt til 
næringsmiddelindustrien, ikke direkte salg til 
konsumenter. 

  Klasse 30   Salt for konservering av smakstilsetting i 
næringsmidler, alt til næringsmiddelindustrien, ikke 
direkte salg til konsumenter; nødproviant og 
nødrasjoner, vesentlig bestående av kornprodukter, 
ikke direkte salg til konsumenter. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr, malt, salt for husdyr, til fòr og i 
form av slikkesteiner; salter, alt til 
næringsmiddelindustrien, ikke direkte salg til 
konsumenter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; personellrekruttering; 
arbeidsformidling; salg av varer som angitt i klassene 
04, 05, 29, 30 og 31. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse 
av stiftelser; forvaltning av allmennyttige fond; finansiell 
sponsorvirksomhet. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
fast eiendom, derunder boliger og forretningsbygg; 
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installasjonsvirksomhet knyttet til knyttet til fast 
eiendom, derunder boliger og forretningsbygg; 
byggeledelse; konsulentbistand ved byggetjenester; 
vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 
gressklipping og vedlikehold av bygninger og park- og 
hageanlegg. 

  Klasse 40   Industriell produksjon av mat for bruk i nødsituasjoner; 
bearbeiding av matvarer; tørking av matvarer; 
frysetørking av matvarer; oppmaling av matvarer for 
videre bearbeiding; fremstilling av fiskeoljer; garving; 
behandling av skinn, lær og pelser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313469 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 201914725 
(220) Inndato: 2019.11.05 
(180) Registreringen utløper: 2029.11.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 GC RIEBER AS, Postboks 990  Sentrum, 5808 
BERGEN, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Industrielle oljer og fett, voks; smøremidler; 
støvabsorberende, fuktende og bindende 
sammensetninger; brensel og belysningsstoffer; lys og 
veker for lys. 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 29   Spiselige marine oljer, omega 3, tran og fett; fiskeoljer 
i kombinasjon med andre oljer; alt til 
næringsmiddelindustrien, ikke direkte salg til 
konsumenter. 

  Klasse 30   Salt for konservering av smakstilsetting i 
næringsmidler, alt til næringsmiddelindustrien, ikke 
direkte salg til konsumenter; nødproviant og 
nødrasjoner, vesentlig bestående av kornprodukter, 
ikke direkte salg til konsumenter. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr, malt, salt for husdyr, til fòr og i 
form av slikkesteiner; salter, alt til 
næringsmiddelindustrien, ikke direkte salg til 
konsumenter. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; personellrekruttering; 
arbeidsformidling; salg av varer som angitt i klassene 
04, 05, 29, 30 og 31. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse 
av stiftelser; forvaltning av allmennyttige fond; finansiell 
sponsorvirksomhet. 

  Klasse 37   Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet knyttet til 
fast eiendom, derunder boliger og forretningsbygg; 
installasjonsvirksomhet knyttet til knyttet til fast 
eiendom, derunder boliger og forretningsbygg; 
byggeledelse; konsulentbistand ved byggetjenester; 
vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 
gressklipping og vedlikehold av bygninger og park- og 
hageanlegg. 

  Klasse 40   Industriell produksjon av mat for bruk i nødsituasjoner; 
bearbeiding av matvarer; tørking av matvarer; 
frysetørking av matvarer; oppmaling av matvarer for 
videre bearbeiding; fremstilling av fiskeoljer; garving; 
behandling av skinn, lær og pelser. 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313470 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(300) Søknadsprioritet 2020.07.08, EM, 018269559 
(210) Søknadsnr.: 202016483 
(220) Inndato: 2020.12.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PEAB ASFALT AB, Margretetorpsvägen 84, 26373 
FÖRSLÖV, Sverige 

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

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

  Klasse 19   Dekkemateriale for veier; veidekkesammensetninger; 
bindemidler for veidekke; asfalt; asfaltblandinger; 
asfaltbelegg, bek, bitumen. 

  Klasse 37   Anleggs- og vedlikeholdsarbeid vedrørende veier. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313471 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202012464 
(220) Inndato: 2020.10.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Schou Company A/S, Nordager 31, 6000 KOLDING, 
Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Advokat Lisbet Andersen, c/o Aumento Advokatfirma 

Ny Østergade 3, 1101 KØBENHAVN K, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler, speil, bilderammer; hagemøbler; møbler for 
camping; bord og benker for piknik; strandsenger; 
tilpassede møbelovertrekk av stoff; seteputer; puter; 
madrasser; liggeunderlag. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313472 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202100401 
(220) Inndato: 2021.01.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ELITEPLANTER NORGE SA, Schweigaards gate 34F, 
0191 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 31   Planter. 
  Klasse 35   Markedsføring og salgsfremmende tjenester. 
  Klasse 44   Planteskoletjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313473 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011064 
(220) Inndato: 2020.09.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPOTON AS, Nedre Kalbakkvei 88, 1081 OSLO, 
Norge 

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

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

  Klasse 37   Installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet og 
vedlikeholdsvirksomhet relatert til elektrisk 
installasjonsmateriell; elektrikertjenester; 
snekkertjenester; rørleggertjenester; byggeledelse; 
byggevirksomhet; malevirksomhet; 
murmestervirksomhet; installasjon av sikkerhetsutstyr; 
elektriske installasjonstjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; 
installasjon av elektriske lys- og strømsystemer; 
installasjon og reparasjon av elektriske apparater; 
rutinemessig vedlikehold av varmeapparater; 
oppussing av skap; byggvedlikehold; rådgivning i 
forbindelse med tjenester innen installasjon, 
vedlikehold og reparasjon; rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon av belysning. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313474 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 201809349 
(220) Inndato: 2018.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VWR International Holdings, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 358, DE19808 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Kjemikalier for bruk i laboratorier, industri, vitenskap 
og forskning; silikoner, silikonpolymerer, silikonaminer 
og silikonemulsjoner for bruk i produksjon av 
farmasøytiske preparater, midler for tilføring av 
medisiner, medisinske innretninger, kosmetikk, 
hudpleieprodukter, produkter for personlig pleie, 
helseprodukter, elektroniske produkter, 
optoelektroniske produkter, luft- og romfartsprodukter, 
forsvarsprodukter, plast, gummi, belegg, fyllstoffer, 
klebemidler, smøremidler og tetningsmidler; kjemikalier 
i forpakninger som viser om forsegling er brutt (tamper-
evident packaging), for bruk i laboratorier, industri, 
vitenskap og forskning; kjemikalier for bruk innen 
farmasi, biofarmasi, miljø, helse, livsvitenskap, 
nutrasøytiske bransjer, elektronikk, fotoelektro-, 
halvleder-, mat-, drikke- og finkjemibransjer; kjemikalier 
og tilsetningsstoffer for bruk i produksjon av mat, 
drikke, flatskjermer, halvledere, fotoelektriske 
innretninger, nutrasøytika, farmasøytika, 
biofarmasøytika, finkjemikalier, elektroniske og 
mikroelektroniske innretninger; kjemikalier og 
tilsetningsstoffer i forpakninger som viser om forsegling 
er brutt (tamper-evident packaging), for bruk i 
produksjon av mat, drikke, flatskjermer, halvledere, 
fotoelektriske innretninger, nutrasøytika, farmasøytika, 
biofarmasøytika, finkjemikalier, elektroniske og 
mikroelektroniske innretninger; kjemiske 
konserveringsmidler for næringsmidler; kjemikalier for 
forskning og forsøkslaboratorier, nemlig 
presisjonsvolumetriske løsninger for 
reagensprøvetesting, referansestandardløsninger av 
metaller for testing, generelle reagenskjemikalier for å 
behandle eller prosessere testprøver, kjemikalier for 
prosessering av patologiske vevsprøver; tørkemidler; 
laboratoriekjemikalier, nemlig et antistoffreagens brukt 
til detektering av antigener i celle- og vevsanalyse for 
diagnostisk bruk in vitro; kjemiske løsninger for å 
strippe film og fjerne rester fra silisiumbrikker; 
kromatografikjemikalier; kjemikalier for bruk i 
bioteknologiske produksjonsprosesser. 

  Klasse 3   Universalrengjøringspreparater; rengjøringsmidler 
brukt innen farmasien og biofarmasien for bruk i 
laboratorier og produksjonsmiljøer, for generell 
rengjøring, nemlig for å rengjøre råmaterialer, 
beholdere, hansker, overføringskar, prosessutstyr, 
tanker, vogner, benkeplater, vegger og gulv; 
rengjøringsmidler for vitenskapelig utstyr. 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter og farmasøytisk system for 
tilføring av medisiner, nemlig formuleringer for tilføring 
av medisiner brukt med ulike aktive ingredienser for 
umiddelbar frigiving eller kontrollert frigiving av aktive 
ingredienser i kroppen; sanitærpreparater for 
medisinske formål; kjemiske produkter for bruk i et 
laboratorium for medisinske formål; diagnosesett 
bestående primært av monoklonale antistoffer, buffere 
og reagenser for bruk i sykdomstesting; 
hånddesinfiseringspreparater; kjemiske reagenser for 
medisinsk eller veterinært bruk; hånddesinfiserere; 
desinfiseringspreparater for kommersiell og industriell 
bruk; våtservietter med desinfiseringsmiddel; 
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magnetiske og ikke-magnetiske kuler laget av metall, 
glass, keramikk eller plast for mikrobiologiske, 
medisinske eller veterinære formål. 

  Klasse 9   Kromatografiske kolonner; kromatografiapparater til 
laboratoriebruk; vitenskapelige laboratorieapparater, 
nemlig kolonner og innretninger for ekstraksjon av 
faststoff-fase ved bruk av kromatografiske sorbenter for 
ekstraksjon av kjemikalier fra løsemidler; vitenskapelige 
laboratorieapparater, nemlig et ekstraksjonssystem for 
faststoff-fase omfattende en manifold og en 
ekstraksjonsplateholder; salgsautomater; 
vitenskapelige apparater og instrumenter (inkludert i 
denne klassen); forsknings- og 
forsøkslaboratorieapparater og -utstyr, nemlig 
tidsmålere, bad, temperaturregulerte sirkulatorer, 
elektrodearmer, varmeblokker og varmeplater for 
forsøkslaboratorier, kontakter, miksere, ovner, pH-
målere, omrørere, glasskomponenter og 
laboratorieglasstøy, laboratorieplastvarer, 
mikroskopglass, laboratorieutstyr, termometere; 
sprøyter for laboratoriebruk; éngangsplasthansker for 
laboratoriebruk; éngangsgummihansker for 
laboratoriebruk; pipetteglass; beskyttelsesforklær for 
laboratoriebruk; laboratoriesentrifuger; vitenskapelige 
verktøy, utstyr og apparater, nemlig avfallsposer for 
avhending av farlig laboratorieavfall; begre; flasker for 
laboratoriebruk; sentrifugerør; sentrifugeholdere og -
stativer; klemmer for bruk med laboratorieglasstøy og 
laboratorieutstyr; laboratorieglasstøy, nemlig byretter; 
holdere for laboratorieglasstøy, nemlig byrette- og 
traktholdere; kromatografikolonneholdere og -
støttestativer; koster for laboratoriebruk; fargemålere, 
nemlig lyssensitive innretninger for å måle farger; 
målesylindere; måleglass; eksikatorskap og -kasser; 
kolber; kolbeholdere; kolberinger; avtrekkshetter; 
laboratorietrakter; filtre for laboratoriebruk; sterilt 
glasstøy; sterilt og ikke-sterilt prøvehåndteringsutstyr, 
nemlig laboratorieskyfler, -skjeer, -tenger, -spatler, -
øser, -skrapere og -kniver; hanskebokser, nemlig 
isoleringsenheter for laboratoriebruk; sikkerhetskrukker 
(safety jars) av polypropylen og polyetylen for 
laboratoriebruk; pipettorer; pipettepumper; 
forbruksvarer til laboratorier, nemlig pipettespisser; 
stativer for å støtte og tørke laboratorieglasstøy; 
sifonger; vakuum- og håndpumper; rørestaver og 
stavhentere (bar retrievers); risteapparater og 
risteplattformer for laboratoriebruk; plast- og 
glasspropper for laboratorieglasstøy; laboratoriebrett og 
- beholdere, ikke av metall, nemlig 
oppbevaringsbeholdere, spillbrett og 
prøvesamlingsbrett; rør for bruk med laboratorieutstyr; 
armatur, nemlig rørkonnektorer for bruk med 
laboratorieutstyr; kurver, nemlig polypropylen- og 
epoksybelagte kurver for dypping, siling, transport og 
oppbevaring av laboratorieglasstøy; laboratoriejekker, 
nemlig justerbare stativer for å understøtte 
laboratorieutstyr i ulike høyder; fordampningsfat; 
mikroskoper; mikroskopdeksler; mikroskopglassbrett; 
mikroskopglassbokser; dekkglass for mikroskopglass; 
kjølebokser, nemlig kjølere for oppbevaring og 
transport av laboratorieprøver; sprutskjold; sterile 
øyeskyllingsløsninger og -stasjoner; 
beskyttelsesforklær; beskyttelseshansker; avfalls- og 
spillbeholdere; laboratoriesprutflasker for dispensering 
av løsemidler; laboratoriemøbler; 
laboratorieinstrumenter, nemlig lysbokser for analyse 
av elektroforesegeler, objektglass, petriskåler og 
transparenter; laboratorieutstyr og -rekvisita, nemlig 
skyvelærer; presisjonsvekter; kontrollventiler for å 
regulere strømmen av gass og væske; barometre; 
laboratorieutstyr, nemlig elektriske badvarmere; 
inkubatorer med konstant temperatur for 
laboratoriebruk; destillasjonsapparater for vitenskapelig 
bruk; petriskåler; cellekulturapparater for 
laboratoriebruk, nemlig cellekulturskåler, 
vevskulturflasker og celletellere; 
elektroforeseapparater, ikke for medisinske formål; 
visirer; tekniske måle-, teste- og kontrollapparater og - 
instrumenter for å måle, teste og kontrollere 

temperaturen, trykket, mengden og konsentrasjonen av 
gass og væsker; strømningsmålere; laboratoriefrysere 
for kryogenisk konservering; respiratorer andre enn for 
kunstig åndedrett; laboratorieutstyr, nemlig lukkede 
avtrekksskap (ductless fume enclosures); biologiske 
sikkerhetsskap; ovner for laboratoriebruk; hydrometere; 
hygrometere [luftfuktighetsmålere]; refraktometere; 
elektroder; magnetiske røreinnretninger og agitatorer 
for laboratoriebruk; temperaturkontrollere for 
laboratorieutstyr; magnetiske og ikke-magnetiske kuler 
laget av metall, glass, keramikk eller plast for 
vitenskapelig laboratoriebruk; 
fluidhåndteringsinnretninger, nemlig 
engangsposesystemer brukt til engangs 
bioprosesseringsapplikasjoner og deler og utstyr til 
dette; laboratorieutstyr, nemlig engangssystemer 
hovedsakelig omfattende en kombinasjon av rør, 
slanger, støpte komponenter, lukkinger, forseglinger 
og/eller propper; laboratorieutstyr, nemlig sterile 
engangsprøverør, prøveposer, puteposer for 
væskegjenoppretting, og tankposer (tank liners); 
laboratorieutstyr, nemlig engangsflasker, -kolber, 
endedeksler, konnektorer og sammenstillinger til dette; 
laboratorieartikler til engangsbruk, nemlig plater, 
kolonner, skåler, pipettespisser, prøverør, 
oppbevaringsrør, prøveoppbevaringskar, -flasker og -
beholdere; laboratorieutstyr, nemlig flaskemanifolder; 
laboratorieutstyr for prosessering av biofarmasøytika, 
nemlig et tangentialstrømningsfiltreringssystem 
omfattende en pumpe og et tangentialstrømningsfilter; 
bioreaktorer for laboratoriebruk. 

  Klasse 11   Tørkeenheter for laboratoriebruk; Bunsenbrennere for 
laboratoriebruk; varmtvannsberedere; kjøleskap for 
laboratoriebruk; frysere for laboratoriebruk; 
kjøleevaporatorer; apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og 
sanitærformål. 

  Klasse 35   Anskaffelse av tredjeparts salgsavtaler for 
laboratorieprodukter; tjenester for administrasjon av 
realverdier for andre i form av lagerstyring innen 
renroms-, laboratorie- og vitenskapsprodukter, inkludert 
kjemikalier og reagenser; lagerstyring, nemlig 
etterfylling og tilbakeføring av lagerbeholdning og 
fastsette optimal lageroppbevaring; utføre lagerkontroll 
og regnskapstjenester; bedriftsledelse, nemlig 
administrasjon av vitenskapelige, kliniske og 
farmasøytiske laboratorietjenester for andre; online 
detaljhandelstjenester for laboratorieapparater, -utstyr, 
-instrumenter og -rekvisita. 

  Klasse 39   Distribusjonstjenester innenfor renroms-, laboratorie- 
og vitenskapsprodukter, inkludert kjemikalier og 
reagenser; distribusjon av vitenskapelige apparater, 
kjemikalier, reagenser og laboratorieutstyr. 

  Klasse 40   Kontraktsproduksjon av silikonprodukter innenfor 
farmasøytika, midler for tilføring av medisiner, 
medisinske innretninger, kosmetikk, hudpleieprodukter, 
produkter for personlig pleie, helseprodukter, 
elektroniske produkter, optoelektroniske produkter, 
kommersielle produkter, industrielle produkter, luft- og 
romfartsprodukter, forsvarsprodukter, plast, gummi, 
belegg, fyllstoffer, klebemidler, smøremidler og 
tetningsmidler. 

  Klasse 42   Kalibreringstjenester, nemlig kalibrering av 
laboratorieapparater, -instrumenter og -utstyr for andre; 
drift og vedlikehold av et bioforråd for medisinske og 
vitenskapelige forskningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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  Klasse 30   Brød; knekkebrød; snackvarer basert på knekkebrød; 
snackbarer av korn; snacks basert på ris; chips 
[kornprodukter]; snackbarer med en blanding av korn, 
nøtter, tørkede frukter [konfektyrvarer]. 
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  Klasse 1   Kjemikalier for bruk i laboratorier, industri, vitenskap 
og forskning; silikoner, silikonpolymerer, silikonaminer 
og silikonemulsjoner for bruk i produksjon av 
farmasøytiske preparater, midler for tilføring av 
medisiner, medisinske innretninger, kosmetikk, 
hudpleieprodukter, produkter for personlig pleie, 
helseprodukter, elektroniske produkter, 
optoelektroniske produkter, luft- og romfartsprodukter, 
forsvarsprodukter, plast, gummi, belegg, fyllstoffer, 
klebemidler, smøremidler og tetningsmidler; kjemikalier 
i forpakninger som viser om forsegling er brutt (tamper-
evident packaging), for bruk i laboratorier, industri, 
vitenskap og forskning; kjemikalier for bruk innen 
farmasi, biofarmasi, miljø, helse, livsvitenskap, 
nutrasøytiske bransjer, elektronikk, fotoelektro-, 
halvleder-, mat-, drikke- og finkjemibransjer; kjemikalier 
og tilsetningsstoffer for bruk i produksjon av mat, 
drikke, flatskjermer, halvledere, fotoelektriske 
innretninger, nutrasøytika, farmasøytika, 
biofarmasøytika, finkjemikalier, elektroniske og 
mikroelektroniske innretninger; kjemikalier og 
tilsetningsstoffer i forpakninger som viser om forsegling 
er brutt (tamper-evident packaging), for bruk i 
produksjon av mat, drikke, flatskjermer, halvledere, 
fotoelektriske innretninger, nutrasøytika, farmasøytika, 
biofarmasøytika, finkjemikalier, elektroniske og 
mikroelektroniske innretninger; kjemiske 
konserveringsmidler for næringsmidler; kjemikalier for 
forskning og forsøkslaboratorier, nemlig 
presisjonsvolumetriske løsninger for 
reagensprøvetesting, referansestandardløsninger av 
metaller for testing, generelle reagenskjemikalier for å 
behandle eller prosessere testprøver, kjemikalier for 
prosessering av patologiske vevsprøver; tørkemidler; 
laboratoriekjemikalier, nemlig et antistoffreagens brukt 
til detektering av antigener i celle- og vevsanalyse for 
diagnostisk bruk in vitro; kjemiske løsninger for å 
strippe film og fjerne rester fra silisiumbrikker; 

kromatografikjemikalier; kjemikalier for bruk i 
bioteknologiske produksjonsprosesser. 

  Klasse 3   Universalrengjøringspreparater; rengjøringsmidler 
brukt innen farmasien og biofarmasien for bruk i 
laboratorier og produksjonsmiljøer, for generell 
rengjøring, nemlig for å rengjøre råmaterialer, 
beholdere, hansker, overføringskar, prosessutstyr, 
tanker, vogner, benkeplater, vegger og gulv; 
rengjøringsmidler for vitenskapelig utstyr. 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter og farmasøytisk system for 
tilføring av medisiner, nemlig formuleringer for tilføring 
av medisiner brukt med ulike aktive ingredienser for 
umiddelbar frigiving eller kontrollert frigiving av aktive 
ingredienser i kroppen; sanitærpreparater for 
medisinske formål; kjemiske produkter for bruk i et 
laboratorium for medisinske formål; diagnosesett 
bestående primært av monoklonale antistoffer, buffere 
og reagenser for bruk i sykdomstesting; 
hånddesinfiseringspreparater; kjemiske reagenser for 
medisinsk eller veterinært bruk; hånddesinfiserere; 
desinfiseringspreparater for kommersiell og industriell 
bruk; våtservietter med desinfiseringsmiddel; 
magnetiske og ikke-magnetiske kuler laget av metall, 
glass, keramikk eller plast for mikrobiologiske, 
medisinske eller veterinære formål. 

  Klasse 9   Kromatografiske kolonner; kromatografiapparater til 
laboratoriebruk; vitenskapelige laboratorieapparater, 
nemlig kolonner og innretninger for ekstraksjon av 
faststoff-fase ved bruk av kromatografiske sorbenter for 
ekstraksjon av kjemikalier fra løsemidler; vitenskapelige 
laboratorieapparater, nemlig et ekstraksjonssystem for 
faststoff-fase omfattende en manifold og en 
ekstraksjonsplateholder; salgsautomater; 
vitenskapelige apparater og instrumenter (inkludert i 
denne klassen); forsknings- og 
forsøkslaboratorieapparater og -utstyr, nemlig 
tidsmålere, bad, temperaturregulerte sirkulatorer, 
elektrodearmer, varmeblokker og varmeplater for 
forsøkslaboratorier, kontakter, miksere, ovner, pH-
målere, omrørere, glasskomponenter og 
laboratorieglasstøy, laboratorieplastvarer, 
mikroskopglass, laboratorieutstyr, termometere; 
sprøyter for laboratoriebruk; éngangsplasthansker for 
laboratoriebruk; éngangsgummihansker for 
laboratoriebruk; pipetteglass; beskyttelsesforklær for 
laboratoriebruk; laboratoriesentrifuger; vitenskapelige 
verktøy, utstyr og apparater, nemlig avfallsposer for 
avhending av farlig laboratorieavfall; begre; flasker for 
laboratoriebruk; sentrifugerør; sentrifugeholdere og -
stativer; klemmer for bruk med laboratorieglasstøy og 
laboratorieutstyr; laboratorieglasstøy, nemlig byretter; 
holdere for laboratorieglasstøy, nemlig byrette- og 
traktholdere; kromatografikolonneholdere og -
støttestativer; koster for laboratoriebruk; fargemålere, 
nemlig lyssensitive innretninger for å måle farger; 
målesylindere; måleglass; eksikatorskap og -kasser; 
kolber; kolbeholdere; kolberinger; avtrekkshetter; 
laboratorietrakter; filtre for laboratoriebruk; sterilt 
glasstøy; sterilt og ikke-sterilt prøvehåndteringsutstyr, 
nemlig laboratorieskyfler, -skjeer, -tenger, -spatler, -
øser, -skrapere og -kniver; hanskebokser, nemlig 
isoleringsenheter for laboratoriebruk; sikkerhetskrukker 
(safety jars) av polypropylen og polyetylen for 
laboratoriebruk; pipettorer; pipettepumper; 
forbruksvarer til laboratorier, nemlig pipettespisser; 
stativer for å støtte og tørke laboratorieglasstøy; 
sifonger; vakuum- og håndpumper; rørestaver og 
stavhentere (bar retrievers); risteapparater og 
risteplattformer for laboratoriebruk; plast- og 
glasspropper for laboratorieglasstøy; laboratoriebrett og 
- beholdere, ikke av metall, nemlig 
oppbevaringsbeholdere, spillbrett og 
prøvesamlingsbrett; rør for bruk med laboratorieutstyr; 
armatur, nemlig rørkonnektorer for bruk med 
laboratorieutstyr; kurver, nemlig polypropylen- og 
epoksybelagte kurver for dypping, siling, transport og 
oppbevaring av laboratorieglasstøy; laboratoriejekker, 
nemlig justerbare stativer for å understøtte 
laboratorieutstyr i ulike høyder; fordampningsfat; 



 registrerte varemerker 2021.01.25 - nr 04/21

30 
 

mikroskoper; mikroskopdeksler; mikroskopglassbrett; 
mikroskopglassbokser; dekkglass for mikroskopglass; 
kjølebokser, nemlig kjølere for oppbevaring og 
transport av laboratorieprøver; sprutskjold; sterile 
øyeskyllingsløsninger og -stasjoner; 
beskyttelsesforklær; beskyttelseshansker; avfalls- og 
spillbeholdere; laboratoriesprutflasker for dispensering 
av løsemidler; laboratoriemøbler; 
laboratorieinstrumenter, nemlig lysbokser for analyse 
av elektroforesegeler, objektglass, petriskåler og 
transparenter; laboratorieutstyr og -rekvisita, nemlig 
skyvelærer; presisjonsvekter; kontrollventiler for å 
regulere strømmen av gass og væske; barometre; 
laboratorieutstyr, nemlig elektriske badvarmere; 
inkubatorer med konstant temperatur for 
laboratoriebruk; destillasjonsapparater for vitenskapelig 
bruk; petriskåler; cellekulturapparater for 
laboratoriebruk, nemlig cellekulturskåler, 
vevskulturflasker og celletellere; 
elektroforeseapparater, ikke for medisinske formål; 
visirer; tekniske måle-, teste- og kontrollapparater og - 
instrumenter for å måle, teste og kontrollere 
temperaturen, trykket, mengden og konsentrasjonen av 
gass og væsker; strømningsmålere; laboratoriefrysere 
for kryogenisk konservering; respiratorer andre enn for 
kunstig åndedrett; laboratorieutstyr, nemlig lukkede 
avtrekksskap (ductless fume enclosures); biologiske 
sikkerhetsskap; ovner for laboratoriebruk; hydrometere; 
hygrometere [luftfuktighetsmålere]; refraktometere; 
elektroder; magnetiske røreinnretninger og agitatorer 
for laboratoriebruk; temperaturkontrollere for 
laboratorieutstyr; magnetiske og ikke-magnetiske kuler 
laget av metall, glass, keramikk eller plast for 
vitenskapelig laboratoriebruk; 
fluidhåndteringsinnretninger, nemlig 
engangsposesystemer brukt til engangs 
bioprosesseringsapplikasjoner og deler og utstyr til 
dette; laboratorieutstyr, nemlig engangssystemer 
hovedsakelig omfattende en kombinasjon av rør, 
slanger, støpte komponenter, lukkinger, forseglinger 
og/eller propper; laboratorieutstyr, nemlig sterile 
engangsprøverør, prøveposer, puteposer for 
væskegjenoppretting, og tankposer (tank liners); 
laboratorieutstyr, nemlig engangsflasker, -kolber, 
endedeksler, konnektorer og sammenstillinger til dette; 
laboratorieartikler til engangsbruk, nemlig plater, 
kolonner, skåler, pipettespisser, prøverør, 
oppbevaringsrør, prøveoppbevaringskar, -flasker og -
beholdere; laboratorieutstyr, nemlig flaskemanifolder; 
laboratorieutstyr for prosessering av biofarmasøytika, 
nemlig et tangentialstrømningsfiltreringssystem 
omfattende en pumpe og et tangentialstrømningsfilter; 
bioreaktorer for laboratoriebruk. 

  Klasse 11   Tørkeenheter for laboratoriebruk; Bunsenbrennere for 
laboratoriebruk; varmtvannsberedere; kjøleskap for 
laboratoriebruk; frysere for laboratoriebruk; 
kjøleevaporatorer; apparater og innretninger for 
belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, 
steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og 
sanitærformål. 

  Klasse 35   Anskaffelse av tredjeparts salgsavtaler for 
laboratorieprodukter; tjenester for administrasjon av 
realverdier for andre i form av lagerstyring innen 
renroms-, laboratorie- og vitenskapsprodukter, inkludert 
kjemikalier og reagenser; lagerstyring, nemlig 
etterfylling og tilbakeføring av lagerbeholdning og 
fastsette optimal lageroppbevaring; utføre lagerkontroll 
og regnskapstjenester; bedriftsledelse, nemlig 
administrasjon av vitenskapelige, kliniske og 
farmasøytiske laboratorietjenester for andre; online 
detaljhandelstjenester for laboratorieapparater, -utstyr, 
-instrumenter og -rekvisita. 

  Klasse 39   Distribusjonstjenester innenfor renroms-, laboratorie- 
og vitenskapsprodukter, inkludert kjemikalier og 
reagenser; distribusjon av vitenskapelige apparater, 
kjemikalier, reagenser og laboratorieutstyr. 

  Klasse 40   Kontraktsproduksjon av silikonprodukter innenfor 
farmasøytika, midler for tilføring av medisiner, 
medisinske innretninger, kosmetikk, hudpleieprodukter, 

produkter for personlig pleie, helseprodukter, 
elektroniske produkter, optoelektroniske produkter, 
kommersielle produkter, industrielle produkter, luft- og 
romfartsprodukter, forsvarsprodukter, plast, gummi, 
belegg, fyllstoffer, klebemidler, smøremidler og 
tetningsmidler. 

  Klasse 42   Kalibreringstjenester, nemlig kalibrering av 
laboratorieapparater, -instrumenter og -utstyr for andre; 
drift og vedlikehold av et bioforråd for medisinske og 
vitenskapelige forskningsformål. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313477 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011295 
(220) Inndato: 2020.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICE& RICE CHIPS 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Haugen-Gruppen Denmark A/S, Kanalholmen 37, 2650 
HVIDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 29   Snacks basert på nøtter; bearbeidede nøtter; chips; 
spiselige frø (bearbeidede). 

  Klasse 30   Snacks basert på ris; chips [kornprodukter]; rischips; 
snackbarer med en blanding av korn, nøtter, tørkede 
frukter [konfektyrvarer]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313478 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202011290 
(220) Inndato: 2020.09.09 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.09 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Norsk Narkotikapolitiforening, Torggata 1, 0181 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Elektroniske tidsskrifter. 
  Klasse 16   Tidsskrifter;  medlemsblader; magasiner [tidsskrifter]; 

fagtidsskrifter. 
  Klasse 41   Formidling av informasjon og kunnskap om narkotika; 

utgivelse av tidsskrifter og bøker i elektronisk form; 
utgivelse av bøker og tidsskrifter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313479 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202015562 
(220) Inndato: 2020.12.07 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAHRT BIOCARE AS, c/o Derek Tobin, 
Hammerbakken 25, 1352 KOLSÅS, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; 
kosttilskudd. 

  Klasse 35   Import av og handel med dietetiske næringsmidler, 
kosttilskudd og helsekostprodukter, og informasjon og 
rådgivning i relasjon til forannevnte. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313480 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202100027 
(220) Inndato: 2021.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UTHUSET 101 AS, Ringvegen 200, 9018 TROMSØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Øl; avalkoholisert øl; alkoholfritt øl; ale [øl]; stout [øl]; 

smakstilsatt øl; porter [øl]; øl med den beskyttede 
betegnelsen "Pilsner"; barley wine [øl]; pale ale [øl]; 
humleekstrakter for fremstilling av øl; ølbaserte 
drikkevarer; svartøl [ brent maltøl]; ingefærøl; maltøl; 
hveteøl; lettøl; øl med kaffesmak; ale med kaffesmak. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige 
drikker [unntatt øl]; alkoholholdige maltdrikker, utenom 
øl. 

  Klasse 40   Ølbrygging for andre. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313481 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202015463 
(220) Inndato: 2020.12.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Ajna Jakhjajeva, Lusetjernveien 80, 1252 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetiske 

kremer for hudpleie; kosmetiske ansiktskremer; 
skjønnhetsserum; ikke-medisinske hudserumer; 
nattkremer; fuktighetskremer; ikke-medisinske såper og 
skrubber for ansiktet og kroppen; sminke; foundation; 
pudder for sminking. 

  Klasse 9   Humanoide roboter med kunstig intelligens som 
besvarer spørsmål om hudpleie og hudpleiepreparater; 
optiske skannere til bruk for skanning av strekkoder og 
QR-koder på produkter; programvare og 

mobilapplikasjoner som identifiserer og lister opp 
ingrediensene i produkter; applikasjoner, nedlastbare. 

  Klasse 35   Markedsføring; netthandel med kosmetiske preparater 
for hudpleie, ikke-medisinske såper og skrubber for 
ansiktet og kroppen, og sminke; publisering av 
brukergenererte produktanmeldelser på en nettside 
eller i en mobilapplikasjon. 

  Klasse 44   Rådgivningstjenester i forbindelse med hudpleie levert 
gjennom en mobilapplikasjon eller en nettside; 
hudanalysetjenester levert gjennom en 
mobilapplikasjon eller en nettside. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverkstjenester med brukerprofiler 
for deling av bilder, anmeldelser og anbefalinger 
relatert til hudpleie og hudpleiebehandling og 
rådgivning, preparater for hudpleie, sminke, såper og 
skrubber for ansikt og kroppen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313482 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202015219 
(220) Inndato: 2020.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 UNIVERSAL BRANDS AS, Høllegata 5B, 4640 
SØGNE, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 21   Beholdere for husholdning eller kjøkken; matbokser; 
flasker; drikkebeholdere; isolerings- og kjøle flasker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313483 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202100028 
(220) Inndato: 2021.01.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KENSON AS, Holteveien 5, 1423 SKI, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Kabelkanaler; kanalsystem for elektriske kabler. 
  Klasse 16   Skrivemaskiner og kontorrekvisita [utenom 

kontormøbler]. 
  Klasse 20   Møbeldeler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 



 registrerte varemerker 2021.01.25 - nr 04/21

32 
 

(111) Reg.nr.: 313484 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202100002 
(220) Inndato: 2021.01.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DAGLIG GLEDER HEIDI KLEFSTAD, Ole Aasveds 
veg 3, 7049 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Opplæringsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313485 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 201809351 
(220) Inndato: 2018.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2028.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 VWR International Holdings, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 358, DE19808 WILMINGTON, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Tjenester for administrasjon av realverdier for andre i 
form av lagerstyring innen renroms-, laboratorie- og 
vitenskapsprodukter, inkludert kjemikalier og 
reagenser; lagerstyring, nemlig etterfylling og 
tilbakeføring av lagerbeholdning og fastsette optimal 
lageroppbevaring; utføre lagerkontroll. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313486 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202014830 
(220) Inndato: 2020.11.20 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZIPWALL, LLC, 20 Summer Street, CT06901 
STAMFORD, USA 

(740) Fullmektig: 
 RAMBERG ADVOKATER KB, Box 3137, 10362 

STOCKHOLM, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 6   Bygningsmaterialer av metall; rør, slanger og stenger 
av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre 
klasser); deler og tilbehør til alle nevnte varer; skinner 
hovedsakelig bestående av metall for bruk i midlertidige 
konstruksjoner for bruk som støvbeskytter; midlertidige 
konstruksjoner og stenger for bruk som støvbeskytter 
og tilbehør, nemlig, vinkler for bruk med midlertidige 
konstruksjoner hovedsakelig bestående av metall.  

  Klasse 19   Bygningsmaterialer og artikler; rør, slanger og stenger 
ikke av metall; skjermer for bruk som støvbeskytter; 
midlertidige vegger eller skillevegger; støvskjermer; 

deler og tilbehør til alle nevnte varer; midlertidige 
konstruksjoner for bruk som støvbeskytter av plast, 
aluminium og plastdekker; midlertidige 
innhegningsystem for støv hovedsakelig bestående av 
plastdekker med en glidelåsåpning eller magnetisk 
åpning og selvklebende bånd for å sikre plastdekker til 
en åpning for inneslutning av støv og/eller luft for 
bygging eller generell bruk; glidelåser for slike 
systemer; apparater for luftbevegelse for slike 
systemer; rørgater for ventilasjonsinnstallasjoner ikke 
av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313487 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202015855 
(220) Inndato: 2020.12.10 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

NICE CUBES by MR. ICEMAN 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 MR. ICEMAN AS, Industrivegen 2, 2166 OPPAKER, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Is i form av isbiter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313488 
(151) Reg.dato.: 2021.01.18 
(210) Søknadsnr.: 202015215 
(220) Inndato: 2020.12.01 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TRYGVE J SJØEN AS, Postboks 33, 4296 
ÅKREHAMN, Norge 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføring; salg av prefabrikkerte hus, hytter og 
andre bygninger. 

  Klasse 36   Forretninger med fast eiendom; eiendomstjenester i 
forbindelse med salg, kjøp og leasing av fast eiendom; 
investering i fast eiendom og forvaltningstjenester; 
fremskaffelse av rådgivning i forbindelse med 
investeringer i fast eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313489 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011597 
(220) Inndato: 2020.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, CA90038-3197 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Nedlastbar programvare for strømming av 
audiovisuelt innhold og multimedieinnhold via Internett 
og globale kommunikasjonsnett; nedlastbar 
programvare for strømming av audiovisuelt innhold og 
multimedieinnhold til mobile digitale elektroniske 
enheter; programvare for søk, organisering og 
anbefaling av multimediainnhold.  

  Klasse 38   Kringkasting av TV-programmer; kabel-TV-
kringkastingstjenester; elektronisk overføring og 
levering og kringkasting av lyd-, video- og 
multimedieunderholdningsinnhold, nemlig tekst, data, 
bilder, lyd-, video- og audiovisuelle filer ved hjelp av 
Internett, trådløs kommunikasjon, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk; elektronisk 
overføring og strømming av digitalt medieinnhold for 
andre via globale og lokale datanettverk; elektronisk 
overføring av tale, data og bilder via fjernsyn og 
videokringkasting. 

  Klasse 41   Undervisning og underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe ikke-nedlastbar live og forhåndsinnspilt 
video online innen rapportering av aktuelle hendelser, 
nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, musikk 
og musikkvideoer; undervisning og 
underholdningstjenester, nemlig multimedievisning av 
live og forhåndsinnspilt video innen rapportering av 
aktuelle hendelser, nyheter, sport, underholdning, 
komedie, drama, musikk og musikkvideoer; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbart live og 
forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold, spesielt filmer, 
TV-programmer, videoer, musikkvideoer og musikk og 
videoklipp, lydklipp, musikklipp, filmklipp og fotografier, 
innen rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer, via et nettsted; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare videoer og interaktive spill, via et nettsted; 
tilveiebringelse av interaktive online spill; tilveiebringe 
informasjon om filmer, TV-programmer, videoer, 
musikkvideoer og musikk, via trådløse nettverk, 
Internett og globale, regionale og lokale datanettverk; 
tilveiebringelse av online interaktive ressurs- og 
programoversikter innen film, TV-programmer, videoer, 
musikkvideoer og musikk tilpasset seeres 
programpreferanser; elektroniske publiseringstjenester, 
nemlig online publisering av tekst, grafikk, fotografier, 
bilder og audiovisuelle verk av andre for strømming 
eller nedlasting innen rapportering av aktuelle 
hendelser, nyheter, underholdning, sport, komedie, 
drama, musikk og musikkvideoer; produksjon og 
distribusjon av audiovisuelle verk, nemlig filmer, TV-
programmer, videoer, musikkvideoer, musikk og 
podkaster, for strømming eller nedlasting innen 
rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk , og 
musikkvideoer; utleie av audiovisuelle verk som kan 

lastes ned eller vises fra nettstedet, nemlig filmer, 
videoer med TV-programmer, videoer, musikkvideoer 
og musikalske og podkaster, innen nyheter, sport, 
underholdning, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer; utleie av videospill; produksjon og 
visning av video- og dataspillprogramvare; 
tilveiebringelse av blogger i form av en online journal 
innen rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer, via Internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313490 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202007054 
(220) Inndato: 2020.05.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shanghai Changqiang Industrial Technology Limited 
Company, No. 2, Huayuan Road, Yexie Town, 
Songjiang District, SHANGHAI, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 6   Stållegeringer; rør av metall; jernbanemateriell av 
metall; tau av metall; kabelforbindelser av metall, ikke-
elektriske; låser av metall, annet enn elektriske; safe 
(metall eller ikke-metall); skilt av metall; loddetråd av 
metall; fortøyningsbøyer av metall; kunstverk av vanlig 
metall; byggemateriale av metall; jernvarer; 
maskinvarer av metall, små; fjærer av metall, jernvarer; 
beholdere av metall [oppbevaring, transport]. 

  Klasse 7   Veivaksler; aksler for maskiner; giraksler, annet enn 
for landkjøretøy; gir, annet enn for landkjøretøy; 
kamaksler for kjøretøymotorer; motorer, annet enn for 
landkjøretøy; koblinger, annet enn for landkjøretøy; 
dreiemomentomformere, annet enn for landkjøretøy; 
tannhjul, annet enn for landkjøretøy; båtmotorer. 

  Klasse 11   Kjøleinstallasjoner og maskiner; 
luftkondisjoneringsmaskiner; hårtørkere; 
varmeapparater, elektriske; varmekjeler; ildkanaler for 
dampkjeler [for oppvarming]; regulerings- og 
sikkerhetsutstyr for vannapparater; 
vanningsinstallasjoner, automatiske; sanitære 
apparater og installasjoner; vannrensende apparater og 
maskiner; radiatorer, elektriske; gasslightere; 
installasjoner for behandling av kjernebrensel og 
kjernemodererende materiale; belysningsapparater og 
installasjoner; belysningsapparater for kjøretøy; 
bakteriedrepende lamper for luftrensing; kokeutstyr, 
elektrisk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313491 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011267 
(220) Inndato: 2020.09.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Proff AS, Langkaia 1, 0150 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; analyser av 

markedsstudiedata og -statistikk; analyser av 
forretningsinformasjon; forretningsanalyser, -
undersøkelser og -informasjonstjenester; 
forretningsevaluering; analysetjenester for 
forretningsdata; undersøkelsestjenester for 
forretninger; forretningsinformasjon; 
risikovurderingstjenester for forretninger; 
risikostyringstjenester for forretninger; innsamling og 
systematisering av forretningsdata; kommersielle 
informasjonstjenester; sammenstilling av informasjon i 
computer databaser; datastyrt filbehandling; 
databasemarkedsføring; direktemarkedsføring; 
ekspertevalueringer og rapporter relatert til 
forretningsanliggende; produktpresentasjonstjenester; 
markedsrapporter og -studier; markedsundersøkelser 
via en computer database; forberedelse av 
forretningsrapporter; fremskaffelse av 
markedsføringsrapporter; statistisk evaluering av 
markedsføringsdata; systematisering av informasjon til 
databaser; målrettet markedsføring; oppdatering og 
vedlikehold av data i databaser. 

  Klasse 36   Verifikasjonstjenester for forretningskreditt; innsamling 
av finansiell informasjon; kredittvurderingstjenester; 
kredittrapportering; kredittscoringstjenester; 
finansrådgivning; finansanalyser; 
finansvurderingstjenester; finansrådgivning; analyser 
av finansielle data; finansielle prognosetjenester; 
finansiell informasjon og finansielle evalueringer; 
finansiell informasjon, data, rådgivning og 
konsultasjonstjenester; innhenting av finansiell 
informasjon; prosessering av finansiell informasjon; 
finansiell rangering og fremskaffelse av 
kredittrapporter; undersøkelsestjenester relatert til 
finans; finansielle risikovurderingstjenester; finansielle 
verdivurderingstjenester; risikovurderingstjenester i 
forbindelse med investeringer; fremskaffelse av 
finansiell informasjon relatert til selskaper eller 
individers kredittverdighet; finansiell informasjon 
fremskaffet ved bruk av en computer database; 
fremskaffelse av informasjon relatert til fast eiendom; 
taksering av fast eiendom. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313492 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100378 
(220) Inndato: 2021.01.11 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ROB ARNESEN AS, Postboks 369 Skøyen, 0213 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 24   Etiketter av tekstil for identifisering av klær. 
  Klasse 25   Klær for jenter; klær for spebarn; klær for menn; klær 

for barn; klær for gutter; klær for damer; klær, fottøy, 
hodeplagg; klær for menn, damer og barn; 
dameundertøy [klær]. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313493 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202015833 
(220) Inndato: 2020.12.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INNOLIPID AS, Tonningsgate 17, 6006 ÅLESUND, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk; hudkremer, kremer og 
preparater for pleie av ansikt, kropp, hodebunn, negler 
og hår; parfymer, eteriske oljer. 

  Klasse 5   Dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær 
bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; fiskeolje for medisinske formål.  

  Klasse 29   Spiselige oljer og fett; spiselig fiskeolje. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313494 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011354 
(220) Inndato: 2020.09.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Minimeis AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbare applikasjoner; solbriller; Innfatninger for 

solbriller; Etuier for solbriller. 
  Klasse 18   Bager; ryggsekker; reisevesker; seletøy; bæremeis for 

bæring av barn; bæreseter for barn og babyer; 
bæresjal for bæring av småbarn; bæreanordninger for 
babyer og barn som festes på kroppen; 
bæreanordninger for babyer og barn som festes på 
skuldrene; paraplyer for barn; paraplyer; 
Sammenleggbare bæreanordninger for babyer og barn; 
Skuldervesker; Kofferter; lommebøker; Lær og 
lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer. 

  Klasse 21   Drikkeflasker; Flasker; Flaskeholdere; Husholdnings- 
og kjøkkenredskaper samt beholdere; råglass eller 
halvfabrikata av glass, unntatt bygningsglass; 
glassvarer, porselen og keramikk; Bærenett for mat og 
drikke. 

  Klasse 25   Solhatter; Klær, fottøy, hodeplagg; sko; joggesko; 
Regntøy; Regnhatter; Hatter; T-skjorter; gensere. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313495 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(300) Søknadsprioritet 2020.01.31, EM, 018190363 
(210) Søknadsnr.: 202004234 
(220) Inndato: 2020.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Marine IP Limited, The Shipyard, SO413YL 
LYMINGTON, HAMPSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Elektrisk vinsjesystem; hydrauliske 
utskytningsapparater; monteringsverktøy (elektrisk). 

  Klasse 12   Seilfartøy; pongtonger; flåter, utenom redningsflåter.  
  Klasse 19   Flytebrygger for fortøyning av båter; 

transportable/flytende strukturer, ikke av metall; tilbehør 
for bruk med flytebrygger og transportable/flytende 
strukturer, nemlig forankringspunkter, anti-skli matter, 
standard fendere; rørformede fendere, 
fortøyningsklamper, modulrekkverk, stolper for 
rekkverksystemer, fortøyningssett for marinaer, 
manuelt vinsjesystem, utstikkende vinsjstøtter, 
trinsegjennopprettingssystemer, hydrauliske 
utskytningsapparater, bryggekoblinger, stigearmatur, 

sentralt ribbeveggsystem, aluminiumsbadestiger, 
nødstige, brygge-og fortøyningskasser, påler og støtter 
(spud leg) for lette oppgaver, påler og støtter (spud leg) 
for tunge oppgaver, kraftstolper som kan heves og 
senkes, kraft- og vannstolper som kan heves og 
senkes, utenbordsbraketter (interne), 
utenbordsbraketter (eksterne), fleksibane- (Flex Lane) 
braketter, Post Float, H-bjelke-braketter, 
kjedebraketter, fortøyningssett (anker), pålebur, 
monteringssett i form av utstyr til å forsegle flåter for å 
gjøre dem vanntette. 

  Klasse 37   Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester, 
alle relatert til fortøyning og oppbevaring av seil- og 
motorfartøy og personlige farkoster både i vannet og på 
land på pongtonger, flåter (andre/utenom enn 
redningsflåter), flytebrygger og fastmonterte brygger; 
inkludert bruk av modulære flytende strukturer for det 
kommersielle markedet og fritidsmarkedet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313496 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(300) Søknadsprioritet 2020.01.31, EM, 018190364 
(210) Søknadsnr.: 202004235 
(220) Inndato: 2020.03.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.03.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Marine IP Limited, The Shipyard, SO413YL 

LYMINGTON, HAMPSHIRE, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Elektrisk vinsjesystem; hydrauliske 

utskytningsapparater; monteringsverktøy (elektrisk). 
  Klasse 12   Seilfartøy; pongtonger; flåter, utenom redningsflåter.  
  Klasse 19   Flytebrygger for fortøyning av båter; 

transportable/flytende strukturer, ikke av metall; tilbehør 
for bruk med flytebrygger og transportable/flytende 
strukturer, nemlig forankringspunkter, anti-skli matter, 
standard fendere; rørformede fendere, 
fortøyningsklamper, modulrekkverk, stolper for 
rekkverksystemer, fortøyningssett for marinaer, 
manuelt vinsjesystem, utstikkende vinsjstøtter, 
trinsegjennopprettingssystemer, hydrauliske 
utskytningsapparater, bryggekoblinger, stigearmatur, 
sentralt ribbeveggsystem, aluminiumsbadestiger, 
nødstige, brygge-og fortøyningskasser, påler og støtter 
(spud leg) for lette oppgaver, påler ogstøtter (spud leg) 
for tunge oppgaver, kraftstolper som kan heves og 
senkes, kraft- og vannstolper som kan heves og 
senkes,utenbordsbraketter (interne), 
utenbordsbraketter (eksterne), fleksibane-(Flex Lane) 
braketter, Post Float, H-bjelke-braketter, 
kjedebraketter, fortøyningssett (anker), pålebur, 
monteringssett i form av utstyr til å forsegle flåter for å 
gjøre dem vanntette. 

  Klasse 37   Installasjons-, reparasjons- og vedlikeholdstjenester, 
alle relatert til fortøyning og oppbevaring av seil- og 
motorfartøy og personlige farkoster både i vannet og på 
land på pongtonger, flåter (andre/utenom enn 
redningsflåter), flytebrygger og fastmonterte brygger; 
inkludert bruk av modulære flytende strukturer for det 
kommersielle markedet og fritidsmarkedet. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313497 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202015567 
(220) Inndato: 2020.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

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

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313498 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202009073 
(220) Inndato: 2020.07.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman 
Corporate Centre, 27 Hospital Road, 1-9008 GEORGE 
TOWN, GRAND CAYMAN, Cayman-øyene 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, 
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter 
samt apparater og instrumenter til veiing, måling, 
signalering, kontroll, livredning og undervisning; 
apparater og instrumenter for styring, fordeling, 
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller 
gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, 
opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; 
kassaapparater, regnemaskiner, 
databehandlingsutstyr, datamaskiner; datasoftware; 
dataprogrammer; datasoftware i form av en applikasjon 
for mobile enheter og datamaskiner; 
softwareapplikasjoner for bruk med mobile enheter; 
software for behandling av elektronisk betaling til og fra 
andre; datasoftware og softwareapplikasjoner brukt i 
relasjon til finansielle tjenester, finansielle 
transaksjoner, elektronisk handel, elektroniske 
betalinger, veksling, handel og megling av utenlandsk 
valuta, samt investeringsrådgivningstjenester; 
autentiseringssoftware; datasoftware og 
datasoftwareapplikasjoner (nedlastbare); software for 
direktemeldinger; fildelingssoftware; 
kommunikasjonssoftware for elektronisk utveksling av 
data, lyd, video, bilder og grafikk via data-, mobile-, 
trådløse- og telekommunikasjonsnettverk; datasoftware 
for behandling av bilder, grafikk, lyd, video og tekst; 
nedlastbar datasoftware for tilrettelegging av 
elektronisk overføring av informasjon, data, 
dokumenter, stemmer og bilder over internett; 
nedlastbar datasoftware som setter brukeren i stand til 
å delta i web-baserte møter og undervisningstimer med 
adgang til data, dokumenter, bilder og 
softwareapplikasjoner via en nettleser; nedlastbar 

datasoftware for å gi tilgang til, se og kontrollere 
eksterne datamaskiner og datanettverk; nedlastbar 
nettskysoftware; nedlastbar skybasert software; 
datasoftware for å spore og evaluere kunde- og 
personaladferd i relasjon til kjøpsavgjørelser; 
datasoftwareapplikasjon for bruk i relasjon til miljøvern, 
klimaendringer og karbonkompensasjon; online 
elektroniske publikasjoner (nedlastbare fra internett 
eller et datanettverk eller en database); nedlastbare 
elektroniske publikasjoner i form av magasiner, artikler, 
brosjyrer, pamfletter, datablader, 
informasjonsmateriale, instruksjonsmateriale innenfor 
forretningsdrift, e-handel, informasjonsteknologi, sky-
behandling (cloud computing), telekommunikasjon, 
internett, opplæring i forretningsdrift og e-handel, 
forretningsdrift, salg, markedsføring og finansiell 
ledelse; periferutstyr til datamaskiner; notebook-
datamaskiner; bærbare datamaskiner; håndholdte 
datamaskiner; personlige digitale assistenter; 
personlige mediespillere; mobiltelefoner; 
smarttelefoner; digitale kameraer; batterier, 
batteriladere; datamaskin-arbeidsstasjoner; 
dataservere; software for data- og 
telekommunikasjonsnettverk; adaptere for datanettverk, 
brytere, rutere og knutepunkt (hubs) for datanettverk; 
trådløse og trådede modemer og kommunikasjonskort 
og -enheter; holdere for bærbare datamaskiner, pc-
vesker; brannslukningsapparater; datahardware og -
fastvare; bilnavigasjonssystemer; CD-er; digital musikk 
(nedlastbar fra internett); 
telekommunikasjonsapparater; musematter; håndsett til 
mobiltelefoner; mobiltelefontilbehør; nedlastbare spill, 
bilder, spillefilmer, filmer og musikk; alarmsystemer; 
overvåkningskameraer; mobile enheter for kringkasting 
av tv og radio; utstyr for tv-kringkasting; kameraer; 
videokameraer; hodetelefoner; øretelefoner; høyttalere; 
globale posisjoneringssystem (GPS) -apparater og -
utstyr; data, elektroniske og videospillprogrammer og -
software (herunder nedlastbart fra internett); LCD-
skjermer for telekommunikasjons- og elektronisk utstyr; 
set-top-bokser; fjernkontroller; 
datalagringsprogrammer; briller og solbriller; 
elektroniske oppslagstavler; kodede eller magnetiske 
bankkreditt, debet-, kontant-, lade-, telefon- og 
identifikasjonskort; minibanker, apparater og 
instrumenter for fordeling av kontanter; elektroniske 
lesebrett; blekkpatroner, tomme, for skrivere og 
kopimaskiner; babymonitorer; babymonitorer med 
video; linsetrekk; nettbrett; kodede nøkkelkort; 3D-
briller; minnekort for videospillmaskiner; datamaskiner, 
smarttelefoner, monitorer, skjermer, datahardware, 
aktivitetsmålere, lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen; datamaskiner, smarttelefoner, 
monitorer, skjermer, datahardware, aktivitetsmålere, 
lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen, alle for å tilrettelegge for 
betalingstransaksjoner på elektronisk måte og for å gi 
kundene tilgang finansiell og bankkontoinformasjon og 
for å gjennomføre bankvirksomhet; datamaskiner, 
smarttelefoner, monitorer, skjermer, datahardware, 
aktivitetsmålere, lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen, som alle er i stand til å gi tilgang til 
trådløse kommunikasjonsnettverk, 
telekommunikasjonsnettverk og internett; nedlastbare 
mobile applikasjoner for bruk med datamaskiner, 
smarttelefoner, monitorer, skjermer, datahardware, 
aktivitetsmålere, lydutstyr, kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
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bæres på kroppen; datasoftware for bruk med 
datamaskiner, smarttelefoner, monitorer, skjermer, 
datahardware, aktivitetsmålere, lydutstyr, 
kommunikasjonsapparater, 
telekommunikasjonsapparater, periferiutstyr til 
datamaskiner, bærbare mediaspillere og digitale 
elektroniske kommunikasjonsinnretninger som kan 
bæres på kroppen; kodede eller magnetiske 
forhåndsbetalte betalings-, bank-, kreditt-, debet-, 
kontant- og identifikasjonskort. 

  Klasse 36   Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær 
virksomhet; forretninger med fast eiendom; klarering og 
avstemming av finansielle transaksjoner via et globalt 
datanettverk; online banktjenester og finansielle 
tjenester; kredittkorttjenester, prosessering og 
overføring av veksler og regninger samt betalinger 
derav, samt tilveiebringe forsikring for finansielle 
transaksjoner; kapitaloverføringstjenester; overføring 
av midler for andre via elektroniske midler; overføring 
av betalinger for andre via internett; finansielle tjenester 
i form av betaling av regninger og 
betalingsprosesseringstjenester; arrangering og 
administrasjon av forpaktningsforhold og leieforhold; 
utleie og forpaktning av fast eiendom; taksering av fast 
eiendom; verdisetting av fast eiendom, finansiering av 
fast eiendom, investeringstjenester i forbindelse med 
fast eiendom; meglertjenester vedrørende fast 
eiendom; eiendomsmeglingstjenester; 
boligformidlingstjenester; aktuartjenester; forvaltnings- 
og konsultasjonstjenester vedrørende fast eiendom; 
leieinnkreving; utleie av kontorer (fast eiendom); utleie 
av boliger og leiligheter; tilveiebringelse av finansiell 
informasjon via internett; deponering og utstedelse av 
reiseverdisedler (travel voucher); kapitalinvesteringer; 
finansielle vurderinger (forsikring, banktjenester, fast 
eiendom); finansielle forvaltningstjenester, 
forvaltningstjenester vedrørende formue og aktiva; 
forsikrings- og finansielle tjenester; finansielle tjenester 
tilveiebrakt via telekommunikasjonsmidler; finansielle 
konsultasjons- og rådgivningstjenester; online 
banktjenester; banktjenester tilveiebrakt online fra en 
database eller internett; børsmeglervirksomhet, 
børsnoteringstjenester; kurtasje av verdipapirer, 
finansielle analyser; betalingskorttjenester, 
garantitjenester vedrørende sjekker; bank-, bankkonti- 
og investeringstjenester; finansielle klareringstjenester; 
kredittverifisering via globale datainformasjonsnettverk; 
forvaltning av kredittrisiko ved hjelp av elektroniske 
midler; behandling av kjøpsbetalinger, behandling av 
fakturabetalinger; behandling av finansielle 
kontodebiteringer og -krediteringer; elektroniske 
banktjenester; utstedelse av verdikort og betalingskort; 
telefonkredittkorttjenester; informasjonstjenester 
relatert til finans og forsikring, tilveiebrakt online fra en 
database eller internett; byrå for innkreving av gass- 
eller elektrisitetsavgifter; takseringer av antikviteter; 
takseringer av kunst; takseringer av smykker og 
juvelervarer; takseringer av brukte biler; 
skatteinformasjon (finansielle tjenester); veldedige 
pengeinnsamlinger; organisering av veldedige 
innsamlinger; utleie av maskiner for telling eller 
prosessering av papirpenger og mynter; utleie av 
apparater og instrumenter for fordeling av kontanter og 
minibankautomater; online betalingstjenester; 
finansieringstjenester for byggeprosjekter; utstedelse 
av verdikuponger; elektronisk pengeoverføring; 
pengevekslingstjenester, kontantforsyningstjenester, 
tilveiebringe forhåndsbetalte kort og gavekort, 
pengeoverføringstjenester; herunder, alle de 
ovennevnte tjenester tilveiebrakt ved elektroniske 
midler; konsultasjons-, informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til elektronisk overføring av 
midler; overføringstjenester for utenlandsk valuta; 
veksling av utenlandsk valuta; valutaomsetning; 
valutahandel; valutamegling; finansielle transaksjoner 
via blockchain; veldedighetsinnsamlinger knyttet til 
karbon-kompensering; finansiell støtte til karbon-
kompensasjonsprogrammer; finansiering av og 
investering i utslippsreduksjonsprosjekter; investering i 

karbon-kompensasjonsprogrammer og -prosjekter; 
investering i utslippsreduksjonsfond; tilveiebringelse av 
lån; tilveiebringe midlertidige lån; konsultasjons-, 
informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de 
ovennevnte tjenester.  

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datahardware og 
software; software som en tjeneste (SaaS); blockchain 
as a service (BaaS); kryptering, dekryptering og 
autentisering av informasjon, meldinger og data; 
tilveiebringe brukerautentiseringstjenester ved bruk av 
biometrisk, ansiktsgjenkjenning, 
fingeravtrykkgodkjenning, stemmegjenkjenning og 
annen type hardware- og 
softwareautentiseringsteknologi for levering av 
finansielle tjenester, e-handelstransaksjoner, 
donasjoner, lisensiert produktsporing og fan-
engasjement; datasikkerhetstjenester; IT-sikkerhet, -
beskyttelse og -gjenopprettelse; 
datasikkerhetstrusselanalyser for beskyttelse av data; 
tilveiebringe sikkerhetstjenester for datanettverk, 
datatilgang og datastyrte transaksjoner; sertifisering 
(kvalitetskontroll) av data via blockchain; 
dataautentisering via blockchain; herunder, alle de 
nevnte tjenestene for bruk i forbindelse med 
betalingssystemer; datatjenester i forbindelse med 
overføring av informasjon, data, dokumenter og bilder 
via internett; ASP-tjenester, nemlig vertstjenester for 
datasoftwareapplikasjoner for andre; ASP-tjenester 
som tilveiebringer software innen web-baserte 
konferanser, lydkonferanser, elektroniske 
meldingsutveksling, dokumentsamarbeid, 
videokonferanser samt stemme- og samtalebehandling; 
tilveiebringe av online ikke-nedlastbar software for 
samkjøring av flere softwareapplikasjoner; teknisk 
støtte knyttet til datasoftware og -applikasjoner 
tilveiebrakt online, via e-post eller telefon; 
datatjenester, nemlig opprettelse av et online samfunn 
der registrerte brukere kan delta i diskusjoner, få 
tilbakemelding fra likemenn, danne virtuelle samfunn, 
drive sosial nettverksbygging og utveksle dokumenter; 
rådgiving om datateknologi til internettbrukere via en 
brukerstøtte-hotline; datatjenester knyttet til opprettelse 
av indekser over informasjon, nettsider og ressurser på 
datanettverk; tilveiebringe av søkemotorer; design av 
datamaskiner, notebook-datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og håndholdte datamaskiner; design av 
PDA-er og personlige mediaspillere; design av 
mobiltelefoner og smarttelefoner; design av digitale 
kameraer; datatjenester; dataprogrammering; 
datamaskin-analysetjenster; dataprogrammering i 
relasjon til forsvar mot virus; 
datasystemsoftwaretjenester; design av datasoftware; 
design av datasystemer; design og utvikling av 
websider; vertstjenester for websider for andre; 
vertstjenester for dataapplikasjonssoftware for søk og 
innhenting av informasjon fra databaser og 
datanettverk; tilveiebringe teknisk informasjon på 
forespørsel fra sluttbrukere via telefon eller globale 
datanettverk; konsultasjonstjenester knyttet til 
datasoftware; datatjenester knyttet til skreddersydde 
søk i databaser og websider; koding og dekoding av 
data- og elektroniske signaler; konvertering av fysiske 
data og dokumenter til elektronisk medieformat; 
produktundersøkelses og - evalueringstjenester; 
arkitekt- og designtjenester; design av interiør til 
bygninger, kontorer og leiligheter; tilveiebringe 
informasjon relatert til datamaskiner; 
nettverksinformasjonstjenester, nemlig tilveiebringe 
teknisk informasjon relatert til datamaskiner og nettverk 
innen forretninger og e-handel; tilveiebringe 
programmer for risikostyring av datasikkerhet; 
datasikkerhetskonsultasjoner, datasikkerhetstesting; 
kvalitetssikring; kvalitetskontroll; datatjenester knyttet til 
sertifisering av forretningstransaksjoner og utarbeidelse 
av rapporter for dette; tilgangskontroll til 
(sikkerhetstjenester for-) datamaskiner, elektroniske 
nettverk og databaser; datamaskin- og 
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datasikkerhetstjenester (konsultasjoner); 
datasikkerhetstjenester for dataoverføringer og 
transaksjoner, tilveiebrakt via datanettverk; 
konsultasjoner innen datasikkerhet; teknologisk 
rådgivning vedrørende sikring av telekommunikasjon; 
sikkerhetstjenester for datastyrte 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om 
internett-, verdensvev- og datastyrt 
kommunikasjonsnettverkssikkerhet samt sikker 
overføring av data og informasjon; 
konsultasjonstjenester innen internett-, verdensvev- og 
datastyrte sikkerhet, informasjonssikkerhetstjenester; 
autentiseringstjenester for datasikkerhet; online 
autentisering av elektroniske signaturer; ekstern data-
backup; elektronisk datalagring; tilveiebringe 
informasjon om datateknologi og programmering via et 
nettsted; kartografitjenester; skytjenester; 
nettskyvertstilbydertjenester; tilveiebringe midlertidig 
bruk av ikke-nedlastbar skybasert software og nettsky-
software; elektronisk lagring av data; tilveiebringe 
virtuelle datasystemer og virtuelle datamiljøer gjennom 
nettskyvirksomhet; utleie av underholdningssoftware; 
teknisk forskning innen karbonkompensasjon; 
tilveiebringe informasjon, rådgivning og konsultasjoner i 
forbindelse med karbonkompensasjon og miljøvern; 
tilveiebringe teknologisk informasjon om miljøbevisste 
og grønne innovasjoner; miljøtesting, -vurdering og -
overvåkingstjenester; forskning innen miljøvern og -
bevaring; forskning og tilveiebringelse av vitenskapelig 
informasjon innen klimaendringer; vitenskapelige og 
industrielle konsultasjonstjenester knyttet til drivstoff-, 
brensel- og karbondioksidutslipp og miljøspørsmål; 
vitenskapelige og teknologiske tjenester knyttet til 
anbefaling av tiltak for å redusere karbondioksidutslipp 
på en kostnadseffektiv måte; vitenskapelige og 
teknologiske tjenester knyttet til håndtering av 
karbonkompensasjonsprogrammer; miljøforskning, -
styring og -beskyttelsestjenester; konsultasjons-, 
informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til de 
ovennevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313499 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100374 
(220) Inndato: 2021.01.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ELEMENT DISTRIBUTION AS, Hukenveien 6, 1383 
ASKER, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Sykler. 
  Klasse 28   Sparkesykkel [leketøy]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313500 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011596 
(220) Inndato: 2020.09.15 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, CA90038-3197 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Kringkasting av TV-programmer; kabel-TV-
kringkastingstjenester; elektronisk overføring og 
levering og kringkasting av lyd-, video- og 
multimedieunderholdningsinnhold, nemlig tekst, data, 
bilder, lyd-, video- og audiovisuelle filer ved hjelp av 
internett, trådløs kommunikasjon, elektroniske 
kommunikasjonsnettverk og datanettverk; elektronisk 
overføring og strømming av digitalt medieinnhold for 
andre via globale og lokale datanettverk; elektronisk 
overføring av tale, data og bilder via fjernsyn og 
videokringkasting. 

  Klasse 41   Undervisning og underholdningstjenester, nemlig 
tilveiebringe ikke-nedlastbar live og forhåndsinnspilt 
video online innen rapportering av aktuelle hendelser, 
nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, musikk 
og musikkvideoer; undervisning og 
underholdningstjenester, nemlig multimedievisning av 
live og forhåndsinnspilt video innen rapportering av 
aktuelle hendelser, nyheter, sport, underholdning, 
komedie, drama, musikk og musikkvideoer; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbart live og 
forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold, spesielt filmer, 
TV-programmer, videoer, musikkvideoer og musikk og 
videoklipp, lydklipp, musikklipp, filmklipp og fotografier, 
innen rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer, via et nettsted; tilveiebringelse av ikke-
nedlastbare videoer og interaktive spill, via et nettsted; 
tilveiebringelse av interaktive online spill; tilveiebringe 
informasjon om filmer, TV-programmer, videoer, 
musikkvideoer og musikk, via trådløse nettverk, 
Internett og globale, regionale og lokale datanettverk; 
tilveiebringelse av online interaktive ressurs- og 
programoversikter innen film, TV-programmer, videoer, 
musikkvideoer og musikk tilpasset seeres 
programpreferanser; elektroniske publiseringstjenester, 
nemlig online publisering av tekst, grafikk, fotografier, 
bilder og audiovisuelle verk av andre for strømming 
eller nedlasting innen rapportering av aktuelle 
hendelser, nyheter, underholdning, sport, komedie, 
drama, musikk og musikkvideoer; produksjon og 
distribusjon av audiovisuelle verk, nemlig filmer, TV-
programmer, videoer, musikkvideoer, musikk og 
podkaster, for strømming eller nedlasting innen 
rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk , og 
musikkvideoer; utleie av audiovisuelle verk som kan 
lastes ned eller vises fra nettstedet, nemlig filmer, 
videoer med TV-programmer, videoer, musikkvideoer 
og musikalske og podkaster, innen nyheter, sport, 
underholdning, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer; utleie av videospill; produksjon og 
visning av video- og dataspillprogramvare; 
tilveiebringelse av blogger i form av en online journal 
innen rapportering av aktuelle hendelser, nyheter, 
underholdning, sport, komedie, drama, musikk og 
musikkvideoer, via Internett. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313501 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202006986 
(220) Inndato: 2020.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BESKYTTE HUANG & CO, Ryggeveien 96, 1528 
MOSS, Norge 

(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Støyreduserende hodetelefoner; hodetelefonsett; 

øretelefoner; hodetelefoner; trådløse hodetelefonsett 
for smart-telefoner; nedlastbar 
programvareapplikasjoner for mobiltelefoner; 
smartklokker [dataprosesserende); portable 
mediaspillere; kabinetter for høyttalere; audio- og 
video-mottagere.  

  Klasse 10   Elektrisk opererte høreapparater; digitale 
høreapparater; hørselvern; medisinske instrumenter for 
bruk som hørselshjelp; elektriske høreapparater; 
høreapparater; hørerør; øreplugger 
[ørebeskyttelsesanordninger]; medisinske apparater og 
instrumenter; stetoskoper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313502 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202006991 
(220) Inndato: 2020.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Top Learning (Beijing) Education Technology Co., Ltd., 
Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard No. 10, 
Xibeiwang Rd. East, Haidian Dist., 100193 BEIJING, 
Kina 

(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; tablet-datamaskiner; 

datamaskinprogramvare; innregistrert 
datamaskinprogramvare; nedlastbare 
datamaskinprogramvareapplikasjoner; innregistrerte 
eller nedlastbare datamaskinprogramvareplattformer; 
nedlastbare programvareapplikasjoner for 
mobiltelefoner; nedlastbare mobilapplikasjoner; 
elektroniske bokleseplater; nedlastbare elektroniske 
publikasjoner; opplæringsapparater; elektroniske 
undervisningsmaskiner. 

  Klasse 41   Utdannelsestjenester; instruksjonstjenester; 
arrangering og ledelse av arbeidsgrupper [trening]; 
organisering av utstillinger for kultur- eller 
utdannelsesformål; direktekoblet publikasjon av 
elektroniske bøker og magasiner; tilveiebringelse av 
direktekoblede elektroniske publikasjoner, ikke 
nedlastbare; tilveiebringelse av filmer, ikke nedlastbare, 
via video-på-bestillingstjenester; videospilltjenester 
tilveiebrakt via internett; oversetting; oversettelses- og 
språktolketjenester; språkoversettelse; 
bibliotekstjenester; utlånsbibliotekstjenester; mobile 
bibliotekstjenester; elektroniske bibliotekstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313503 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 201913829 
(220) Inndato: 2019.10.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sweden Shows ApS, Rødovre Parkvej 130, 2610 
RØDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Ulrik Bayer, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313504 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 201913831 
(220) Inndato: 2019.10.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Heroes of the past 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sweden Shows ApS, Rødovre Parkvej 130, 2610 
RØDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Ulrik Bayer, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313505 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202015571 
(220) Inndato: 2020.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Riot Games, Inc., 12333 West Olympic Boulevard, 
CA90064 LOS ANGELES, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær, nemlig belter, kåper, kostymer for bruk i 
rollespill, kjoler, hansker, Halloween-kostymer, 
hettegensere, klær for spedbarn, jakker, treningsklær, 

bukser, pullovere, regntøy, skjerf, skjorter, shortser, 
skjørt, nattøy, sokker, treningsbukser, treningsgensere, 
gensere, badetøy, t-skjorter, topper, undertøy, fottøy; 
hodebekledning. 

  Klasse 38   Lydkringkasting; kringkasting og streaming av 
videospill og videospillkonkurranser via globale 
kommunikasjonsnettverk, internett og trådløse nettverk; 
kringkasting av lyd- og videoprogrammer via internett; 
streaming av data; telekommunikasjonstjenester, 
nemlig overføring av podcaster; streaming av lyd- bilde- 
og audiovisuelt materiale via globale 
kommunikasjonsnettverk, internett og trådløse nettverk; 
videokringkasting.  

  Klasse 41   Arrangering og gjennomføring av direkte konkurranser 
og -turneringer med videospill; 
underholdningstjenester, nemlig å organisere live 
fanmøter og konferanser innen underholdning, gaming, 
videospill og esport; underholdningstjenester, nemlig å 
tilveiebringe online videospill; underholdningstjenester, 
nemlig å tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-
nedlastbare videospill; organisering av 
videospillkonkurranser, -utstillinger og -turneringer; 
publisering av videospill; tilveiebringe 
underholdningsinformasjon om esport og videospill via 
et nettsted. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313506 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011369 
(220) Inndato: 2020.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Haugen-Gruppen Denmark A/S, Kanalholmen 37, 2650 
HVIDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer; 
syltetøy; kompotter; egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; mandler, malte; aloe vera 
tilberedt for menneskelig forbruk; ansjos; eple purée; 
bacon; bønner, konserverte; svart pudding; 
buljongkraft; buljongkraftkonsentrater; buljong; 
preparater for tilberedning av supper; 
sjokoladenøttesmør; smør; smørkrem; kaviar; 
kjøttpålegg; oster; muslinger [ikke levende]; 
kakaosmør; kokosnøtt, tørket; kokosnøttefett; 
kokosnøttolje; kondensert melk; maisolje; tranebær 
saus [kompott]; kreps, ikke levende; fløte 
[meieriprodukter]; kroketter; krepsdyr, ikke levende; 
ostemasse; dadler; spiselige fuglereder; spiselig fett; 
spiselige oljer; fiskefileter; fiskemåltider for menneskelig 
forbruk; fiskemousser; fisk, ikke levende; fisk, 
konservert; frossen frukt; fruktbasert snackmat; 
fruktskall; frukt, konservert; fruktsalater; vilt, ikke 
levende; gelatin; sylteagurker; ingefær syltetøy; skinke; 
sild; hummus [kikertpasta]; frukt geléer; kefir 
[melkedrikk]; smult til mat; linser, konserverte; lever; 
leverpostei; hummer, ikke levende; margarin; 
marmelade; kjøtt geléer; kjøtt, konservert; 
melkeprodukter; sopp, konservert; blåskjell, ikke 
levende; nøtter, tilberedte; olivenolje til matlaging; 
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oliven, konserverte; løk, konserverte; østers, ikke 
levende; palmekjerneolje til matlaging; palmeolje til 
matlaging; peanøttsmør; peanøtter, bearbeidede; erter, 
konserverte; sylteagurk; svinekjøtt; potetgull; potetflak; 
fjærfe, ikke levende; eggepulver; reker, ikke levende; 
preparater for å tilberede buljong; preparater for å 
tilberede supper; konservert hvitløk; bearbeidet 
fiskerogn; bearbeidede frø; rosiner; rapsolje til mat; 
løpe; ryazhenka [fermentert bakt melk]; saltet fisk; 
saltet kjøtt; sauerkraut; pølser; tangekstrakt til mat; 
sesamolje; skalldyr, ikke levende; reker, ikke levende; 
supper; soyabønner, konserverte, til mat; soyamelk 
[melkeerstatning]; innvollsfett til mat; tahini 
[sesamfrøpasta]; tofu;  tomatpuré: tomatjuice for 
matlaging; tripe [kumage]; trøfler, konserverte; 
grønnsaksjuice til matlaging; 
grønnsakssuppepreparater; grønnsaksalater; 
grønnsaker, kokte; grønnsaker, tørkede; grønnsaker, 
konserverte; grønnsaker, hermetiske; myse; pisket 
krem; eggehviter; yoghurt; eggeplomme; preparater 
laget av bearbeidede soyabønner; supper og 
suppeprodukter i pulver- eller flytende form; preparater 
til å lage supper i pulver- eller flytende form; 
milkshakes; melkepulver til bruk i matvarer; tørkede 
fiskebaserte-, kjøttbaserte-, fruktbaserte- og 
grønnsaksbaserte matvarer; desserter laget av yoghurt; 
drikkeyoghurter; meieriprodukter; ferdiglagde måltider 
bestående helt eller vesentlig helt av kjøtt; ferdiglagde 
måltider bestående helt eller vesentlig helt av vilt; 
ferdiglagde måltider bestående helt eller vesentlig helt 
av sjømat; tilberedte måltider bestående av 
(hovedsakelig) egg; tilberedte måltider bestående 
hovedsakelig av grønnsaker; potetflak i form av 
matvarer; snacksmatvarer basert på nøtter; ostebasert 
snacksmatvarer; snacksmatvarer basert på belgfrukter; 
snacksmatvarer basert på grønnsaker; potetbaserte 
snacksmatvarer; soyabasert snacksmatvarer; desserter 
laget av melkeprodukter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; ris; tapioka og sago; 
mel og preparater laget av korn; brød, kaker og 
konfekt; spiseis; sukker; honning; treacle (sirup) ; gjær, 
bakepulver; salt; sennep; eddik; sauser (tilbehør); 
krydder; is [frossent vann]; allehånde; mandelkonfekt; 
mandelpasta; anisfrø; aromatiske preparater til mat; 
kunstig kaffe; bakepulver; måltider laget av bygg; 
måltider laget av bønner; propolis; øleddik; bindemidler 
for iskrem; rundstykker; brødsmuler; boller; kakefrosting
[icing]; kakepulver; smakstilsetninger for kaker, annet 
enn essensielle oljer; kapers; karameller; 
fløtekarameller; sukkertøy; korn barrer; korn-basert 
snacksmatvarer; kornpreparater; cheeseburgere 
(osteburgere) [sandwicher]; tyggegummi; chips 
[kornprodukter]; tyggegummi ikke til medisinske formål; 
sjokoladebaserte drikkevarer; sjokolademousser; 
kakaobaserte drikkevarer; kaffebaserte drikkevarer; 
smakstilsetninger; småkaker (coockies); kokesalt; 
cornflakes; maismel; couscous [semulegryn]; kjeks ; 
vaniljesaus; dessert mousse [søtsaker]; deig; 
sukkerpynt til dekorering av kaker; salatdressinger; 
spiselig kakepynt laget av sukker, sjokolade eller 
sukkertøy; smaksstoffer, annet enn essensielle oljer; 
frossen yoghurt [konditoris]; hageurter, preserverte 
[krydder]; ingefær [krydder]; pepperkaker; glukose til 
kulinariske formål; gluten tilsetningsstoffer til kulinariske 
formål; gluten tilberedt som matvarer; gylden sirup; 
skinkeglasur; kornbarrer med høyt proteininnhold; is 
som forfriskning; is, naturlig eller kunstig; iste; 
infusjoner, ikke medisinske; ketchup [sauser]; lakris; 
pastiller [søtsaker]; marsipan; majones; kjøttsauser; 
kjøttpaier; müsli; naturlig søtstoffer; nudelbaserte 
tilberedte måltider; nudler; muskat; havre basert mat; 
havreflak; havregryn; palmesukker; pannekaker; pasta; 
pastasauser; kaker; peanøtt-søtsaker; pepper; 
peppermyntegodteri; pepper [krydder]; pesto [saus]; 
paier; pizzaer; popcorn; pralinéer; puddinger; quicher; 
ravioli; relish [sauser]; riskaker; bidronning gelé; 
kavring; smørbrød; krydder; semulegryn; sorbeter [is]; 
soyasauser; spagetti; vårruller: sushi; taco; terter; te-
baserte drikkevarer; tykningsmidler til tilberedning av 

matvarer; tomatsaus; tortillaer; gurkemeie til matvarer; 
ubrent kaffe; vafler; hvetemel; hvetekim for 
menneskelig konsum; ikke-medisinske søtsaker; 
sukkerkonfekt; sjokolade; sjokoladekonfekt; 
konfektbarrer; pastiller; søtsaker; ispinner; kjeks; kaker; 
bakverk; vafler; snacksmatvarer i form av puddinger, 
tilberedte desserter (bakverk) og tilberedte desserter 
(konfekter); iskrem og iskremprodukter; nedkjølte og 
frosne søtsaker og desserter; kald te; snacks basert på 
mel; knekkebrød snacks; snacksmatvarer laget av 
kornstivelse; puffet mais snacks; snacksmatvarer laget 
av maismel; risbasert snacksmatvarer; snacks 
produsert av müsli; kornbaserte snacks-matvarer; 
snacksmatvarer laget av mais; fruktkake-snacks; 
snacksmatvarer bestående for det meste av søtsaker; 
smakstilsetninger for snacks matvarer (annet enn 
essensielle oljer). 

  Klasse 31   Korn og jordbruks-, hagebruks- og 
skogbruksprodukter ikke opptatt i andre klasser; 
levende dyr; frisk frukt og grønnsaker; frø; naturlige 
planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt; bygg; 
bønner, ferske; roer; bær, fersk frukt; drikkevarer til dyr; 
fuglemat; kli; klifôr [ubløtt]; avlsdyr; blomsterløk; busker; 
kornfrø, ubehandlede; kastanjer, ferske; sikorirøtter; 
endive [salat]; juletrær; sitrusfrukter; kakaobønner, rå; 
kokosnøtteskall; kokosnøtter; kreps, levende; krepsdyr, 
levende; agurker, ferske; hundekjeks; fiskeagn, 
levende; blomster, naturlige; frukt, fersk; hageurter, 
ferske; korn [frokostblandinger]; druer, ferske; purre, 
fersk; sitroner, ferske; linser [grønnsaker], ferske; salat, 
fersk; mais; malt til bruk ved brygging og destillering; 
sopp, fersk; muslinger, levende; havre; fôrkake til kveg; 
oliven, ferske; løk, ferske grønnsaker; appelsiner; 
plantefrø; planter; planter, tørkede, til dekorasjon; 
poteter, ferske; fjærfe, levende; rabarbra; ris, 
ubehandlet; frøplanter; sesam; skalldyr, levende; 
spinat, fersk; sukkerrør; hvete; hvetekim som 
næringsmiddel til dyr; trespon til produksjon av 
tremasse; kranser laget av naturlige blomster; dyrefôr; 
dyrestrø og -grus; naturlig gressplen; ferske nøtter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313507 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100366 
(220) Inndato: 2021.01.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trine Lillehammer, Daniel Walstads vei 7, 0493 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Bagasjelapper; bager; bager for sport; 

campingsekker; damevesker; garderobeposer for klær 
[for reiseformål]; gymbager; halsbånd for dyr; 
handlenett; handlevesker; huder og skinn; 
hundehalsbånd; hundehalsbånd og -kobbel; 
håndvesker; kofferter og reisevesker; lommebøker; lær 
og lærimitasjoner; lærimitasjoner; lærvesker og -
lommebøker; pakkeposer for bagasje; 
overnattingsvesker; reisebager; ransler; resirkulerbare 
handlevesker; seldukshandlevesker; seletøy for dyr; 
strandvesker; tekstilhandlevesker; toalettvesker solgt 
tomme; universalvesker [håndvesker]; visittkortholdere; 
lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 
reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; 
pisk, seletøy og salmakervarer; halsbånd, lenker og 
klær for dyr; skolesekker. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; gardiner 
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av tekstil eller plast; ansiktshåndklær av tekstil; 
badehåndklær; babypledd; baderomstekstiler 
[frottématter, håndklær og kluter]; bomullsstoffer; 
bordservietter av tekstiler; bordduker av tekstil; 
bordskånere av tekstil; dekketøy [ikke av papir]; 
dekketøy av tekstil; duker, ikke av papir; dynetrekk; 
etiketter av tekstil; frottéhåndklær; frottésengetepper; 
glassbrikker av tekstil; glasshåndklær; gummiert stoff, 
annet enn kontorrekvisita; gummiert tøy; hamp-
bomullsblandede stoffer; hamp-stoffer; hampelerret; 
husholdningslintøy; håndduker av tekstil; håndklær av 
tekstiler; jutestoffer; lakener; lakenposer; linstoffer; 
lintøy; lommetørkler av tekstiler; pikniktepper; pledd; 
putetrekk; putevar for hodeputer; senge- og bordtepper; 
sengetepper; sengetøy; spisebrikker av tekstil; stoffer 
for tekstile formål; strikketøy av ullgarn; tekstilservietter 
for fjerning av sminke; tekstilstoffer; tekstilstoffer for 
produksjon av klær; tøy for interiørdesign; ullstoffer; 
varetrekk for puter; vaskekluter. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; allværsklær; arbeidsklær; 
artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og 
smårollinger; barnetøy; belter [bekledning]; broderte 
klær; caps; caps med brem; forklékjole; fottøy; 
gamasjer; gensere; glidebeskyttere for sko; 
hettegensere; hodebekledning; hetter [klær]; jakker; 
benklær; jerseyklær; joggebukser; kalosjer; kimonoer; 
kjoler; klær; klær av lærimitasjon; lueskygger; nattøy; 
pyjamaser; regntøy; saronger; skinnklær; sko; 
solskjerm, hodeplagg; solskjermcaps; sportstøy; t-
skjorter; plastforklær; forklær av tekstil; forklær av 
lær;forklær av lærimitasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313508 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202011645 
(220) Inndato: 2020.09.16 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shenzhen IPM Biotechnology Co., Ltd, Room 201 
(Block A 2/F B Zone and Block B 1-2/F ), Building 3, 
Block 88, Long Wang Miao Industrial, Zone, , Bai Shi 
Xia, Fuyong Town, Baoan District, 518103 
SHENZHEN, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Batteriladere; oppladbare elektriske batterier; 
elektrolysatorer; høyttalerkasser; mikrofoner; 
hodetelefoner; etuier for smarttelefoner; 
beskyttelsesfilm for smarttelefoner; mus 
(databehandlingsutstyr); tastaturer for datamaskiner 

  Klasse 18   Bager; tursekker; håndvesker; dokumentmapper; 
reisekister; kortmapper; ryggsekker; kosmetikkofferter; 
vandrestaver; lærimitasjoner 

  Klasse 28   Portable spillmaskiner; videospillmaskiner; håndholdte 
spill med LCD-skjerm; brettspill; styringsenheter for 
leker; styreenheter for spillkonsoller; selskapsspill; 
apparater for fysiske øvelser; apparater for 
kroppsoppbygging 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313509 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 201913830 
(220) Inndato: 2019.10.15 
(180) Registreringen utløper: 2029.10.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

Heroes of the Millennium 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sweden Shows ApS, Rødovre Parkvej 130, 2610 
RØDOVRE, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 Ulrik Bayer, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 

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

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 

innlosjering 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313510 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100576 
(220) Inndato: 2021.01.14 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SPARTVEIT HOLDING AS, Saltverksveien 26, 3260 
LARVIK, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 12   Tilhengere [kjøretøy]. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313511 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100038 
(220) Inndato: 2021.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 BLOCKANDINAVIA AS, Alnabruveien 9, 0668 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 40   Produksjon av elektrisk energi fra fornybare 
energikilder; bearbeiding og resirkulering av avfall og 
søppel. 

  Klasse 42   Teknologisk rådgivning innen alternativ 
energigenerering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313512 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100435 
(220) Inndato: 2021.01.13 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SENECA AS, Røsslyngveien 2B, 9414 HARSTAD, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsledelsesrådgivning; bedriftsmeglertjenester; 

bedriftsrådgivning og -konsultasjon; 
bedriftsstrategiutvikling; forretningsundersøkelser; 
konsulenttjenester vedrørende sammenslåinger og 
oppkjøp; ledelse av bedriftsverdivurderinger; 
økonomisk planlegging. 

  Klasse 36   Finansanalyse og rådgivning; finans- og 
investeringsbanktjenester; finansiell ledelse av 
risikokapital; finansiell verdivurdering av eiendom; 
finansiell virksomhet; finansielle investerings- og 
rådgivningstjenester; finansielle 
verdivurderingstjenester; finansiering av 

utviklingsprosjekter; finansieringstjenester ved kjøp av 
bedrifter; finansrådgivning; finansrådgivningstjenester i 
forbindelse med insolvens; finansrådgivningstjenester i 
forbindelse med investeringer; finansstyring og 
rådgivningstjenester; finansvurderingstjenester; 
konsulenttjenester i forbindelse med opptak av lån; 
restrukturering av gjeld; rådgivingstjenester i 
forbindelse med risikokapital; rådgivning innen 
finansplanlegging; verdsetting [finans]; finansiering av 
risikokapital for bedrifter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313513 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100044 
(220) Inndato: 2021.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 MONKEY BOY AS, Kloppenebakken 7, 4847 

ARENDAL, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Klær. 
  Klasse 30   Iskrem. 
  Klasse 32   Energidrikker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313514 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100045 
(220) Inndato: 2021.01.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KYSTTJENESTER AS, Håkonshellaveien 105, 5174 
MATHOPEN, Norge 

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

matvarer; salg (engroshandel) av tobakk; salg 
(detaljhandel) av møbler; salg (engroshandel) av øl; 
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salg (detaljhandel) av mobiltelefoner; salg 
(engroshandel) av smykker; salg (engroshandel) av 
navigasjonsinstrumenter; salg (detaljhandel) av 
smykker; salg (detaljhandel) av fottøy; salg 
(detaljhandel) av kjøretøyer; salg (detaljhandel) av 
iskrem; salg (detaljhandel) av sjømat; salg 
(detaljhandel) av sportsartikler; salg (detaljhandel) av 
meieriprodukter; salg (engroshandel) av sportsartikler; 
salg (engroshandel) av bakevarer; salg (detaljhandel) 
av hodeplagg; salg (detaljhandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av sjokolade; salg (detaljhandel) av 
musikkinstrumenter; salg (engroshandel) av hodeplagg; 
salg (engroshandel) av sorbet; salg (engroshandel) av 
møbler; salg (detaljhandel) av te; salg (detaljhandel) av 
tobakk; salg (detaljhandel) av kaffe; salg (detaljhandel) 
av leker; salg (engroshandel) av fottøy; salg 
(engroshandel) av garn; salg (engroshandel) av leker; 
salg (engroshandel) av sjokolade; salg (engroshandel) 
av dataprogrammer; salg (engroshandel) av 
meieriprodukter; salg (engroshandel) av klær; salg 
(detaljhandel) av matvarer; salg (detaljhandel) av garn; 
salg (detaljhandel) av sorbet; salg (detaljhandel) av 
navigasjonsinstrumenter; salg (detaljhandel) av 
dataprogrammer; salg (detaljhandel) av bakevarer; salg 
(engroshandel) av kjøretøyer; salg (engroshandel) av 
sjømat; salg (engroshandel) av kaffe; salg 
(engroshandel) av iskrem; salg (engroshandel) av ikke-
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av 
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av ikke-
alkoholholdig drikke; salg (detaljhandel) av bager, 
vesker og sekker; modelltjenester for reklame og salg; 
tilveiebringe informasjon om kommersielt salg; 
organisering, administrering og overvåkning av salg og 
salgsfremmende bonusprogrammer; 
forretningsadministrative tjenester for behandling av 
salg over Internett; utarbeidelse av kontrakter for kjøp 
og salg av varer, for andre; fremskaffelse av kontrakter 
for andre vedrørende salg av varer; utarbeidelse av 
kontrakter for kjøp og salg av varer og tjenester, for 
andre; salgsfremmende tjenester; salgsfremmende 
markedsføring; detaljhandelstjenester relatert til 
bakerivarer; salgspromotering ved kassa, for andre; 
detaljhandelstjenester for kunstverk utført av 
kunstgallerier; salgsfremmende tjenester [for 
tredjemann]; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, 
veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; 
utleie av salgstands; utleie av salgsautomater; reklame- 
og salgsfremmende tjenester; markedsføring og 
salgsfremmende tjenester; utleie av reklamemateriell; 
utleie av reklameplass; utleie av 
fotokopieringsmaskiner; utleie av kontorutstyr i 
kontorfellesskap; utleie av reklameplass og 
reklamemateriell; utleie av reklameplass på Internett; 
utleie av online reklameplass; utleie av oppslagstavler 
(for reklame); utleie av kontormaskiner og apparater; 
utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; 
fremskaffelse og utleie av reklameplass og 
reklamemateriell; import- og eksportagenturer; 
personellrekruttering; personellutvelgelse ved 
psykotekniske fremgangsmåter; arbeidsformidling; 
utarbeidelse av lønningslister; utarbeidelse av 
forretningsrapporter; utarbeidelse og sluttføring av 
handelstransaksjoner, for andre; utarbeidelse av 
reklamekontrakter, for andre; engrossalgstjenester for 
farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og 
medisinsk utstyr; personalutplasseringstjenester; 
personaladministrasjon; 
personaladministrasjonsbistand; personalutvelgelse 
ved hjelp av psykologisk testing; personalrådgivning; 
personalledelse; oppdatering og vedlikehold av 
informasjon i registre. 

  Klasse 37   Utleie av rengjøringsapparater; stillasoppsetting; utleie 
av stillaser, plattformer, støpeformer og maskineri for 
bruk innen konstruksjon; utleie av stillaser, arbeids-, og 
byggeplattformer; installasjonstjenester for bygging av 
stillaser, arbeids-, og byggeplattformer; 
skadedyrutryddelse, utenom for landbruk, skogbruk 
eller hagebruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon og vedlikehold av utstyr innen 

gruvedrift, jordforflytning, veibygging og landbruk; 
skadedyrutryddelse, andre enn for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med skadedyrsutryddelse, utenom for 
landbruk, skogbruk eller hagebruk; reparasjon eller 
vedlikehold av landbruksmaskiner og -redskaper, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av landbruksmaskiner og -redskap; 
reparasjon eller vedlikehold av landbruksmaskiner og -
redskaper; reparasjon og vedlikehold av 
landbruksmaskiner; reparasjon og vedlikehold av 
landbruksutstyr; reparasjon av anleggs- og 
landbruksmaskiner; utleie av bygningsmaskiner; utleie 
av lensepumper; utleie av vaskemaskiner; utleie av 
bilvaskanlegg; utleie av tørketromler; utleie av mopper; 
utleie av oppvaskmaskiner; utleie av betongpumper; 
utleie av oppvasktørkemaskiner; utleie av 
industrimaskiner; utleie av bilvaskutstyr; utleie av 
rengjøringsutstyr; utleie av sementblandere; utleie av 
gulvrensemaskiner; utleie av bulldosere; utleie av 
rengjøringsmaskiner; utleie av byggekraner; utleie av 
boreplattformer; utleie av anleggs- og byggeutstyr; 
utleie av anleggsmaskiner og verktøy; utleie av 
tørkemaskiner for oppvask; utleie av gruvemaskiner og 
-utstyr; utleie av industrielle oppvasktørkemaskiner; 
utleie av jordforflytningsutstyr og gravemaskiner; utleie 
av vaskemaskiner for klær; utleie av bore- og 
gruveutstyr; utleie av oppvaskmaskiner for 
husholdningsformål; utleie av sentrifuger for klær; utleie 
av elektriske vaskemaskiner; utleie av 
oppvaskmaskiner for industriformål; utleie av 
løfteplattformer for bruk innen konstruksjon; utleie av 
bilvaskutstyr og fremskaffelse av relatert informasjon; 
utleie av anleggsutstyr, sementblandere, 
betongpumper og kraner; utleie av gulvrensemaskiner 
og fremskaffelse av relatert informasjon; utleie av 
mopper og fremskaffelse av relatert informasjon; utleie 
av elektriske vaskemaskiner og fremskaffelse av 
relatert informasjon; utleie av anleggsmaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon; utleie 
av gruvemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; utleie av maskiner, verktøy og 
utstyr for bruk innen byggkonstruksjon; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med utleie av mopper; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
bilvaskutstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av gulvrensemaskiner; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av gruvemaskiner 
og -utstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av anleggsmaskiner og -utstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
elektriske vaskemaskiner; oppvaskmaskinutleie; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
varetransport; reparasjon og vedlikehold av 
byggestillaser, arbeids-, og byggeplattformer; 
gipsarbeid; vedlikehold av rørleggingsarbeid; 
snekkerarbeid; rådgivningstjenester i forbindelse med 
rørleggingsarbeid; husarbeid [vasketjenester]; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
metallbearbeidingsmaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; 
reparasjon og vedlikehold av presser for 
metallbearbeiding; opparbeidelse av grunn 
[byggevirksomhet]; installasjon av presser for 
metallbearbeiding; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr metallbearbeiding; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for bearbeiding av 
plast; reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
metaller; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
redskaper for bearbeiding av plantefiber; reparasjon av 
maskiner for bearbeiding av organisk avfall; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner for 
plastbearbeiding; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner for bearbeiding av tobakk; reparasjon av 
installasjoner for bruk innen metallproduksjon og 
metallbearbeiding; installasjon av maskiner og 
verktøymaskiner for behandling og bearbeiding av 
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metaller; rengjøring av industribygninger; rengjøring av 
fly; rengjøring av biler; rengjøring av klær; rengjøring av 
kjøretøyer; rengjøring av utstillingsboder; rengjøring av 
bolighus; rengjøring av lagringstanker; rengjøring av 
offentlige rom; rengjøring av urbane områder; 
rengjøring og reparasjon av dampkjeler; rengjøring av 
kontorbygninger og forretningslokaler; rengjøring av 
bygninger [interiør]; rengjøring av badekar og 
varmtvannsbeholder; rengjøring av bolig- og 
forretningseiendommer; rengjøring av bygninger 
[eksteriør]; rengjøring av bygninger, industriområder og 
byggeplasser; rengjøring av emballasje, 
innpakningsemballasje og transportpaller; rengjøring av 
kirurgiske instrumenter og utstyr; rengjøring av miljøer 
før og etter arrangementer; rensing og rengjøring av 
avløpsrør; vedlikehold og rengjøring av løfteplattformer; 
innvendig rengjøring av bygninger; rengjøring av 
badekar og varmtvannsbeholder, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; vedlikehold og rengjøring av 
gruveutstyr; utvendig rengjøring av bygninger; 
vedlikehold, rengjøring og reparasjon av lær; 
vedlikehold og rengjøring av mekaniske 
adkomstplattformer; innvendig og utvendig rengjøring 
av bygninger; utvendig og innvendig rengjøring av fly; 
reparasjon og rengjøring av paller og 
transportcontainere; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med rengjøring av bygninger; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med rengjøring av tepper 
og ryer; vedlikehold, rengjøring og reparasjon av 
kjemisk utstyr; fremskaffelse av informasjon og 
rådgivning i forbindelse med rengjøring; 
drivstoffpåfylling, vask, rengjøring, vedlikehold og 
reparasjon av biler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utvendig rengjøring av bygninger; 
utvendig rengjøring av bygninger og fremskaffelse av 
relatert informasjon; vaktmestertjenester i form av 
rengjøring, snømåking, gressklipping og 
vedlikeholdsvirksomhet; vedlikehold, reparasjon og 
rengjøring av utstyr og maskineri for produksjon av 
halvledere; reparasjon, vedlikehold, demontering, 
ombygging og rengjøring av bilmotorer og tilhørende 
deler; reparasjon, vedlikehold, demontering, 
ombygging, rengjøring og lakkering av biler og 
tilhørende deler; rengjøringstjenester for 
svømmebasseng; rengjøringstjenester; industrielle og 
kommersielle rengjøringstjenester; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av rengjøringsmaskiner; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
rengjøringstjenester av lagringstanker; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med rengjøringstjenester av 
septiktanker; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med rengjøringstjenester for badekar og 
varmtvannsbeholder; gaterengjøring; 
septiktankrengjøring; bilrengjøring og -vask; 
septiktankrengjøring og fremskaffelse av relatert 
informasjon; lagringstankrengjøring og fremskaffelse av 
relatert informasjon; gaterengjøring og fremskaffelse av 
relatert informasjon; vindusrengjøring og fremskaffelse 
av relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med gaterengjøringstjenester; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
vindusrengjøringstjenester; innvendige og utvendige 
vindusrengjøringstjenester; stasjonservice for 
kjøretøyer [bensinfylling og vedlikehold]; vedlikehold av 
kjøretøyer; vedlikehold av kontorutstyr; vedlikehold av 
datamaskinvare; vedlikehold av innbruddsalarmer; 
vedlikehold av møbler; vedlikehold av industrimaskiner; 
vedlikehold av svømmebasseng; vedlikehold av 
motorkjøretøy; vedlikehold av septiksystemer; 
vedlikehold av bilvaskanlegg; vedlikehold av akvarium; 
vedlikehold av kommunikasjonsutstyr; vedlikehold av 
bil; vedlikehold av biler; vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr; vedlikehold av 
vannrenseutstyr; vedlikehold av 
brannalarminstallasjoner; vedlikehold og reparasjon av 
maskiner; vedlikehold av trykkeripresser og 
digitaltrykkmaskiner; vedlikehold og reparasjon av fly; 
vedlikehold og reparasjon av brennere; vedlikehold og 
reparasjon av girkasser; vedlikehold av biler og 

maskiner; vedlikehold av sveisemaskiner og -utstyr; 
vedlikehold og reparasjon av hybridgirkasser; 
vedlikehold og reparasjon av ski; vedlikehold og 
reparasjon av biler; vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsrom; vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsskap; vedlikehold og reparasjon av 
automatgirkasser; vedlikehold og reparasjon av 
kjøretøyer; vedlikehold og restaurering av kunstverk; 
vedlikehold og reparasjon av løfteutstyr; vedlikehold av 
kontrollutstyr for vannforurensning; vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare; vedlikehold og 
reparasjon av våpensystemer; vedlikehold og 
reparasjon av vannkjøretøy; vedlikehold av 
produksjonsmaskiner og -utstyr; vedlikehold og 
reparasjon av powershift-girkasser; vedlikehold, 
rensing og reparasjon av pelsverk; vedlikehold og 
reparasjon av trinnløse girkasser; vedlikehold, 
reparasjon og ombygging av smelteovner; vedlikehold 
og reparasjon av girkasser med dobbeltclutching; 
vedlikehold og reparasjon av fly på bakken; vedlikehold 
og reparasjon av hydrodynamiske girkasser; 
vedlikehold og reparasjon av synkroniserte girkasser; 
vedlikehold av medisinsk utstyr og instrumenter; 
vedlikehold og reparasjon av husholdnings- og 
kjøkkenapparater; vedlikehold, tuning og reparasjon av 
motorer; vedlikehold og reparasjon av hydrostatiske 
girkasser; vedlikehold og reparasjon av manuelle 
girkasser; vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy 
og fly; vedlikehold av apparater og installasjoner for 
generering av strøm; vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsnettverk, utstyr og instrumenter; 
vedlikehold av utstyr og installasjoner for generering av 
strøm; vedlikehold og reparasjon av kontrollsystemer 
for radiosystemer og -nettverk; vedlikehold, reparasjon 
og istandsettelse av fotoelektrisk utstyr og 
installasjoner; vedlikehold eller reparasjon av luftfartøy 
og fremskaffelse av relatert informasjon; vedlikehold og 
reparasjon av utstyr og installasjoner for generering av 
strøm; vedlikehold eller reparasjon av safer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon og 
vedlikehold av vakuumpumper; reparasjon og 
vedlikehold av vindkraftverk; reparasjon og vedlikehold 
av lystbåter; reparasjon og vedlikehold av fottøy; 
reparasjon og vedlikehold av varmeapparater; 
reparasjon og vedlikehold av industrimaskiner; 
reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner; 
reparasjon eller vedlikehold av melkemaskiner; 
reparasjon eller vedlikehold av vannrenseutstyr; 
reparasjon og vedlikehold av bølgekraftverk; 
installasjon og vedlikehold av overrislingsanlegg; 
installasjon og vedlikehold av trafikkontrollutstyr; 
reparasjon og vedlikehold av båter; reparasjon og 
vedlikehold av kompressorer; reparasjon og 
vedlikehold av kraftgeneratorer; reparasjon og 
vedlikehold av møbler; reparasjon og vedlikehold av 
motorer; reparasjon eller vedlikehold av symaskiner; 
reparasjon eller vedlikehold av laboratorieutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av musikkinstrumenter; 
reparasjon eller vedlikehold av overheadprojektorer; 
reparasjon eller vedlikehold av kyllingkasser; 
reparasjon eller vedlikehold av anleggsutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av transportbånd; 
reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen; installasjon 
og vedlikehold av oljeledninger; reparasjon og 
vedlikehold av fotoutstyr; reparasjon og vedlikehold av 
kollektivtransport; reparasjon og vedlikehold av skip; 
reparasjon og vedlikehold av briller; reparasjon og 
vedlikehold av leketøy; reparasjon og vedlikehold av 
transportcontainere; reparasjon og vedlikehold av 
ventilasjonsutstyr; reparasjon og vedlikehold av 
klimaanlegg; reparasjon og vedlikehold av sykler; 
reparasjon og vedlikehold av campingutstyr; reparasjon 
og vedlikehold av støvavtrekksanlegg; reparasjon og 
vedlikehold av jordforflytningsutstyr; reparasjon og 
vedlikehold av jordforflytningsmaskiner; reparasjon og 
vedlikehold av bakkekjøretøy; reparasjon og 
vedlikehold av gruveutstyr; reparasjon og vedlikehold 
av gruvemaskiner; rutinemessig vedlikehold av 
tørkeutstyr; rutinemessig vedlikehold av kjøleapparater; 
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rutinemessig vedlikehold av ventilasjonsapparater; 
reparasjon og vedlikehold av forbrukerelektronikk; 
reparasjon eller vedlikehold av pumper; reparasjon eller 
vedlikehold av industriovner; reparasjon eller 
vedlikehold av skilt; reparasjon eller vedlikehold av 
filmprojektorer; reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk; reparasjon eller vedlikehold av 
kraftgeneratorer; reparasjon eller vedlikehold av 
snøploger; reparasjon eller vedlikehold av 
sykkelparkeringsutstyr; reparasjon eller vedlikehold av 
fiskeredskaper; reparasjon og vedlikehold av 
multimedieutstyr; reparasjon og vedlikehold av klær; 
reparasjon og vedlikehold av tørkeapparater; 
reparasjon og vedlikehold av bilmotorer; reparasjon og 
vedlikehold av hageredskaper; reparasjon og 
vedlikehold av lærvarer; reparasjon og vedlikehold av 
motorsykler; rutinemessig vedlikehold av klimaanlegg; 
rutinemessig vedlikehold av støvavtrekksanlegg; 
reparasjon eller vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere; 
reparasjon eller vedlikehold av lagringstanker; 
reparasjon eller vedlikehold av telefonapparater; 
reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; 
reparasjon eller vedlikehold av fartøy; reparasjon eller 
vedlikehold av klimaanlegg; reparasjon eller 
vedlikehold av datamaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater; reparasjon eller 
vedlikehold av rugemaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av brannalarmer; reparasjon og vedlikehold 
av filmfremvisere; reparasjon og vedlikehold av 
kontorbygninger; reparasjon og vedlikehold av 
kjøleutstyr; reparasjon og vedlikehold av boligbygg; 
reparasjon og vedlikehold av tekstilvarer; reparasjon og 
vedlikehold av møbeltrekk; reparasjon og vedlikehold 
av kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av bildekk; 
installasjon og vedlikehold av solfangerinstallasjoner; 
konstruksjon og vedlikehold av bygninger; reparasjon 
og vedlikehold av flymotorer; reparasjon og vedlikehold 
av luftfartøy; reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
reparasjon og vedlikehold av elbiler; reparasjon eller 
vedlikehold av trykkeripresser; reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg; reparasjon eller 
vedlikehold av biler; reparasjon eller vedlikehold av 
varmtvannsbeholdere; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kloakksystemer; reparasjon og 
vedlikehold av skinnegående vogner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kassaapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
fjernvarmeanlegg; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av tørkeutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av heiser; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenutstyr; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av etikettmaskiner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av støpemaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av oljeutskillere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vakuumpumper; reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske anlegg; reparasjon og vedlikehold av 
energigenererende anlegg; reparasjon og vedlikehold 
av gass- og elverk; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av trykkregulatorer; reparasjon og 
vedlikehold av gym- og sportsartikler; reparasjon og 
vedlikehold av utstyr for veibygging; reparasjon og 
vedlikehold av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
reparasjon og vedlikehold av kjølesystemer for biler; 
reparasjon eller vedlikehold av dykkermaskiner og -
utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kontormaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av maskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskiner; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av forseglingsmaskiner; reparasjon og vedlikehold av 
radiosystemer og -nettverk; reparasjon og vedlikehold 
av sports- og treningsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av ventilatorer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftrenseapparater; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindmålere; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kompressorer; 
konstruksjon, vedlikehold og renovering av bygninger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 

varmeapparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av trappeheiser; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av solenergisystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av ventilasjonsutstyr; reparasjon og 
vedlikehold av data- og telekommunikasjonsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vannforsyningsutstyr; reparasjon og vedlikehold av 
kjøleapparater og -anlegg; reparasjon og vedlikehold 
av elektrisk utstyr; reparasjon og vedlikehold av 
smykker og armbåndsur; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av røykvarslere; reparasjon eller vedlikehold 
av industrielle oppvaskmaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av industrielle vaskemaskiner; reparasjon 
eller vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer; 
reparasjon eller vedlikehold av tekstilmaskiner og -
utstyr; reparasjon eller vedlikehold av motoriserte 
tohjulinger; reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater og -installasjoner; reparasjon eller 
vedlikehold av heiser [heiser]; reparasjon eller 
vedlikehold av kontrollutstyr for vannforurensning; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av solfangere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
luftforfriskningsapparater; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av luftpumper; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatiseringssystemer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av formblåsemaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kringkastingsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av påfyllingsmaskiner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av brannalarmer; 
konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av bygninger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
industrimaskiner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøkkenmøbler; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av kvalitetskontrollutstyr; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ventilasjonssystemer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av valseverk; 
reparasjon eller vedlikehold av fôr-skjæremaskiner; 
verkstedtjenester for vedlikehold og reparasjon av 
motorkjøretøy; reparasjon og vedlikehold av utstyr for 
lasermåling; reparasjon eller vedlikehold av 
søppelknusemaskiner og -apparater; reparasjon eller 
vedlikehold av kjemiske anlegg; reparasjon eller 
vedlikehold av klokker og armbåndsur; reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr; reparasjon 
eller vedlikehold av elektriske motorer; reparasjon eller 
vedlikehold av kokeapparater for industriformål; 
reparasjon eller vedlikehold av fôr-pressere; 
reparasjon, vedlikehold og overhaling av biler; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
luftundersøkelsesutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av klimaanlegg; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av klimaanleggsystemer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vekselstrømsgeneratorer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kortlesere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av katalysatorer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
dataeksternenheter; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av eiendom; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av varmesystemer; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av belysning; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måleutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av embarkeringsbroer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av personheiser; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av trykkerimaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kjøleutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telekommunikasjonsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telefoner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vektapparater; reparasjon og vedlikehold 
av elektronisk utstyr; reparasjon og vedlikehold av 
mate- eller hjelpepumper; reparasjon eller vedlikehold 
av kontormaskiner og -utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner; 
reparasjon eller vedlikehold av 
underholdningsmaskiner og -utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av bokutstyr og -presser; reparasjon eller 
vedlikehold av kokekar og stekepanner; reparasjon 
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eller vedlikehold av klimaanlegg for industriformål; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhetsutstyr; konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av varmeisolasjonssystemer; konstruksjon, 
vedlikehold og reparasjon av vannkjøretøy; installasjon 
og vedlikehold av elektronisk utstyr; installasjon og 
vedlikehold av fabrikkanlegg og -utstyr; installasjon og 
vedlikehold av fotoelektriske installasjoner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av luftfiltre; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kjelsystemer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av innbruddsalarmer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av minibanker; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmeanlegg; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
varmeisolasjonssystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av pakkemaskiner; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av trykkeripresser; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av jernbanespor; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av sorteringsmaskiner; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
gatebelysning; reparasjon og vedlikehold av 
elektroniske informasjonspaneler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av temperaturkontrollutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av fôr-blandere; reparasjon 
eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av innhøstingsmaskiner og 
-redskaper; reparasjon og vedlikehold av maskiner for 
veibygging; installasjon og vedlikehold av innbrudds- 
eller brannalarmer; reparasjon eller vedlikehold av 
gruvemaskiner og -utstyr; reparasjon eller vedlikehold 
av malemaskiner og -utstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av søppelkomprimeringsmaskiner og -
apparater; reparasjon eller vedlikehold av såmaskiner 
og -redskaper; reparasjon eller vedlikehold av elektrisk 
belysning; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
sikkerhets- og autentiseringsutstyr; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av sikrings- og 
sikkerhetsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av bore- og gruveutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektroniske kontrollapparater; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
omformingsanlegg og kraftverk; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av frittstående gittermaster; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkerimaskiner og deler; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av telekommunikasjonsutstyr og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
telefon- og kommunikasjonsutstyr; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av vindtårn og vindmålere; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk; reparasjon 
og vedlikehold av akslinger og tilhørende deler; 
installasjon og vedlikehold av maskinvare for 
datanettverk og Internettilgang; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av maskinvare for databehandlingsutstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og 
utstyr; reparasjon eller vedlikehold av kinematografiske 
maskiner og utstyr; renovasjon, reparasjon og 
vedlikehold av elektrisk ledningsnett; reparasjon og 
vedlikehold av vakuumpumper og tilhørende deler; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av dører og 
gjerder; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektrisk belysning; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk databehandlingsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av gass- og 
strømsystemer; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av laste- og lossemaskiner; konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av fartøyer til vanns; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare for 
telekommunikasjonssystemer; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av utstyr for strømforsyning; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskinvare for 
datanettverk; reparasjon eller vedlikehold av elektriske 
kokeapparater og -installasjoner; reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og redskaper 
for silkeavl; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for fisking; konstruksjon, vedlikehold og 
renovering av offentlige anleggsprosjekter; installasjon, 

vedlikehold og reparasjon av automatiske nødutganger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av batterier og 
akkumulatorer; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av elektroniske regueringsapparater; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av produksjonsmaskiner og -
utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
pumper og pumpestasjoner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av vindmøller og vindturbiner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av veterinærutstyr og -
instrumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon og 
istandsettelse av industrimaskiner; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
strømdistribusjon; reparasjon og vedlikehold av ur- og 
kronometriske instrumenter; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av valser for maskiner; installasjon, 
reparasjon og vedlikehold av renromsfasiliteter og 
utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av LED-
belysning; reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy 
og tilhørende motorer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av datamaskinvare og eksternenheter; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektriske 
enheter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
elektrisk utstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av meteorologiske master; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av elektronisk overvåkingsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av myntteller- og 
sorteringsmaskiner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av fotoelektriske moduler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av rullende fortau; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkeripresser og deler; reparasjon og vedlikehold av 
biler og tilhørende deler; reparasjon og vedlikehold av 
maskiner, utstyr og verktøy; reparasjon og vedlikehold 
av understelldeler og karosseri på biler; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon; konstruksjon, vedlikehold og 
reparasjon av konservatorier og drivhus; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kjelsystemer og 
solenergisystemer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av hydraulisk utstyr; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av bore- og gruveverktøy; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av industrimaskiner og 
produksjonsanlegg; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kraftverk og strømnett; reparasjon og 
vedlikehold av motorkjøretøy og tilhørende deler; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av brann- og 
røykbarrierer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
brann- og sikkerhetsalarmer; installasjon, reparasjon og 
vedlikehold av utstyr for oppvarming; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av ballast for skip; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
automatiseringsutstyr for bygninger; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av systemer for 
eksosgassreduksjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskinvare for 
datakommunikasjonsnettverk; reparasjon eller 
vedlikehold av ikke-elektriske kokeapparater og -
installasjoner; reparasjon eller vedlikehold av optiske 
maskiner og instrumenter; pleie og vedlikehold av pels 
og fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatiske dører og 
porter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
understell og karosseri på biler; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk 
utstyr; reparasjon eller vedlikehold av pumper og 
fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av gass-, strøm og 
vannforsyningsutstyr; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon og vedlikehold av briller; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare for elektroniske 
databehandlingssystemer; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med vedlikehold og 
reparasjon av safer; reparasjon eller vedlikehold av 
kjernekraftverk og fremskaffelse av relatert informasjon; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
fjernkontrollutstyr for skifte av trykkplater; reparasjon 
eller vedlikehold av biler og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
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sykkelparkeringsutstyr og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
fiskeredskaper og fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av klimaanlegg; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av forbrukerelektronikk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av jernbanevogner; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av trykkeripresser; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
produksjon av glasstøy; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og systemer for produksjon av halvledere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av gassvannvarmere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av brannalarmer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av salgsautomater; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av vannrenseutstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av fartøy; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for trykking eller 
bokbinding; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
medisinsk utstyr og instrumenter; reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr og fremskaffelse av 
relatert informasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for generering av elektrisitet; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av hydrauliske 
systemer for maskiner; installasjon eller vedlikehold av 
låser og fremskaffelse av relatert informasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av lagringstanker og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av fartøy og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
forbrenningsovner og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
forbrukerelektronikk og fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av 
musikkinstrumenter; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
pumper; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av symaskiner; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for lasting og 
lossing; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
datamaskinvare og elektronisk undervisningsutstyr; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
spillemaskiner, jukebokser og 
telekommunikasjonsutstyr; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av måle- og testutstyr og instrumenter; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av brann-, røyk- 
og varmealarmer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av brann-, røyk- og varmedetektorer; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av regulerings-, 
overvåkings- og kontrollutstyr; reparasjon eller 
vedlikehold av briller og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av symaskiner 
og fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon 
eller vedlikehold av musikkinstrumenter og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av skilt og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
salgsautomater og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
varmtvannsbeholdere og fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av fly; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av forbrenningsovner; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sportsutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bensinstasjonsutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 

vedlikehold av bilvaskanlegg; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av datanettverk og IT-utstyr; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av kompressorer, luftpumper 
og vakuumpumper; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av dentalt utstyr og instrumenter; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av kirurgisk 
utstyr og instrumenter; reparasjon og vedlikehold av 
bakke-, vann-, luft- og skinnekjøretøy; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av smelteovner; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for generering av strøm; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av hydrauliske 
systemer for biler; reparasjon eller vedlikehold av 
industriovner og fremskaffelse av relatert informasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av kraftgeneratorer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av vannrenseutstyr og fremskaffelse av 
relatert informasjon; reparasjon og vedlikehold av 
kjøretøy og utstyr for bevegelsesapparater i luften; 
reparasjon eller vedlikehold av brannalarmer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av skytevåpen og fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av biler; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av sykkelparkeringsutstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av varmtvannsbeholdere; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fiskeredskap; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av industriovner; konstruksjon, vedlikehold 
og reparasjon av mobile og prefabrikkerte bygninger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatiske 
dører og bommer; konstruksjon og vedlikehold av 
sportssentre, helseklubber, fritidssentre og 
rekreasjonskomplekser; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av maskiner i grafisk industri; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av fotoelektriske celler og 
moduler; reparasjon og vedlikehold av maskinvare 
innen data og telekommunikasjon; reparasjon og 
vedlikehold av medisinske instrumenter, apparater og 
utstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
vedlikehold av måle- og testutstyr; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av utstyr for autentisering av 
dokumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
maskiner for bruk i forlagsindustrien; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kjernekraftverk; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kraftgeneratorer; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av skilt; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
lagringstanker; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
skytevåpen; reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for produksjon av gummivarer; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og instrumenter for 
produksjon av sko; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for emballering og innpakning; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
kjemisk behandling; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll; 
rådgivningstjenester i forbindelse med vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk og elektrisk utstyr; 
rådgivningstjenester i forbindelse med reparasjon og 
vedlikehold av vakuumpumper og tilhørende deler; 
rådgivning i forbindelse med installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av vindmøller og vindturbiner; reparasjon 
eller vedlikehold av søppelknusemaskiner og -
apparater og fremskaffelse av relatert informasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av bokbindingsutstyr og -presser; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av klokker og armbåndsur; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
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reparasjon eller vedlikehold av anleggsmaskiner og -
utstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av motordrevne 
gulvrensemaskiner; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
elektriske motorer; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle oppvaskmaskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av klimaanlegg for industriformål og 
fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av maskiner for å fylle 
beholdere; inspeksjon av biler og tilhørende deler før 
vedlikehold og reparasjon; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av omformingsanlegg, kraftverk, 
bølgeomformingsanlegg og bølgekraftverk; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekanisk åpning og 
lukking av takvinduer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av kjøle- og klimaanleggsystemer for 
temperaturstyrte miljøer; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av utstyr for bruk innen kullbryting; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for bruk 
innen veibygging; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger; fremskaffelse av informasjon 
i forbindelse med reparasjon og vedlikehold av vesker 
eller tasker; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av malemaskiner og -
utstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av industrielle 
vaskemaskiner; tilveiebringelse av informasjon relatert 
til reparasjon eller vedlikehold av 
søppelkomprimeringsmaskiner og -apparater; 
reparasjon eller vedlikehold av kontrollutstyr for 
vannforurensning og fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
kokeapparater for industriformål og fremskaffelse av 
relatert informasjon; installasjon og vedlikehold av 
utstyr og instrumenter innen overføring og kringkasting; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner 
innen grafisk industri; reparasjon eller vedlikehold av 
gassvannvarmere, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
jernbanevogner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen gruvedrift; rådgivning i forbindelse 
med tjenester innen installasjon, vedlikehold og 
reparasjon; reparasjon eller vedlikehold av motoriserte 
tohjulinger og fremskaffelse av relatert informasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning og fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
underholdningsmaskiner og -utstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av gruvemaskiner og -utstyr; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kokekar og stekepanner; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av motoriserte tohjulinger; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kontrollutstyr for vannforurensning; 
rådgivningstjenester innen konstruksjon, reparasjon, 
restaurering, vedlikehold og installasjon; konstruksjon 
og vedlikehold av leiligheter, studioer, bungalower, 
villaer og hytter; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av mekanisk åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for bruk 
innen nedrivning; reparasjon eller vedlikehold av 
laboratorieutstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av måle- og testemaskiner; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kokeapparater og -
installasjoner; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
dykkermaskiner og -utstyr; fremskaffelse av 

informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektrisk belysning; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av laboratorieutstyr og -instrumenter; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
produksjon av integrerte kretser; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektronisk, elektrisk og 
mekanisk utstyr; konstruksjon, reparasjon og 
vedlikehold av bygninger, og fremskaffelse av relatert 
informasjon; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
mekanisk åpning og lukking av vinduer; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av elektriske stasjoner og 
styringssystemer for maskiner; reparasjon eller 
vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer og 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av bilvaskanlegg, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
søppelkomprimeringsmaskiner og -apparater og 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av mekaniske parkeringssystemer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av kontormaskiner og -utstyr; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av fotomaskiner og utstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av tekstilmaskiner og -utstyr; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til reparasjon 
eller vedlikehold av søppelknusemaskiner og -
apparater; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for bearbeiding av mat eller drikkevarer; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; 
reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -
utstyr, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av automatisk 
utstyr for åpning og lukking av takvinduer; reparasjon 
eller vedlikehold av kontormaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av tekstilmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for fisking; 
rådgivningstjenester i forbindelse med installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av mekanisk og elektrisk 
utstyr; reparasjon og vedlikehold av 
telekommunikasjonsutstyr, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av fartøyer til 
vanns, lystbåter, båter og vannkjøretøy; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av ventilasjonsspjeld; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av vinduer; installasjon, vedlikehold 
og reparasjon av høytrykkslinjer, slanger og 
rørledninger for hydrauliske systemer; reparasjon eller 
vedlikehold av underholdningsmaskiner og -utstyr, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av kinematografiske 
maskiner og utstyr; vedlikeholdstjenester; renovasjon 
og vedlikehold av kjøpesentre, industrikomplekser, 
kontorbygninger, boligbygg og annen 
eiendomsutvikling; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av passasjerheiser, rullende fortau, 
embarkeringsbroer og rulletrapper; fremskaffelse av 
rådgivning i forbindelse med tjenester innen 
installasjon, vedlikehold og reparasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av måle- og testemaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av gruvemaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
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vedlikehold av klokker og armbåndsur, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av anleggsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; installasjon og 
vedlikehold av datamaskinvare for overføring av data 
for ekstern avlesing av strømmålere; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for plastbearbeiding; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for å 
undersøke autentisering av pengesedler; reparasjon og 
vedlikehold av kjøpesentre, industrikomplekser, 
kontorbygninger, boligbygg og annen 
eiendomsutvikling; konstruksjon og vedlikehold av 
feriehus, ferieleire, midlertidig innkvartering, hotell og 
leilighetshotell; konstruksjon, montering, installering, 
reparasjon, renovering, vedlikehold og demontering av 
vindparker; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
trykkeripresser og andre maskiner for bruk i 
forlagsindustrien; reparasjon eller vedlikehold av 
industrielle vaskemaskiner, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
malemaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
dykkermaskiner og -utstyr, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
medisinske maskiner og utstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av elektriske kokeapparater og -
installasjoner; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
klokker og andre ur- og kronometriske instrumenter; 
rådgivningstjenester i forbindelse med vedlikehold, 
reparasjon og renovering av bygninger og andre 
strukturer; reparasjon eller vedlikehold av industrielle 
oppvaskmaskiner, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
metallbearbeidingsmaskiner og -utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av motordrevne gulvrensemaskiner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av kokekar og stekepanner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av ikke-elektriske kokeapparater og -
installasjoner; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
elektroniske maskiner og utstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner for bearbeiding av tobakk; 
reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 
tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler; 
oppføring, installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
vindturbiner, vindparker og andre vinddrevne maskiner; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner for 
bearbeiding av tobakk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for produksjon av glasstøy; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for produksjon av 
gummivarer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr 
for emballering og innpakning; installasjon, 
konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av energi- og 
strømgenererende apparater, utstyr og installasjoner; 
installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
kondensatorer, dampkondensatorer, radiatorer for 
motorer, luftettervarmere, kjelerør; reparasjon og 
vedlikehold av maskiner, verktøymaskiner og 
automatiske systemer for behandling og bearbeiding av 
metaller; reparasjon eller vedlikehold av 
kinematografiske maskiner og utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av optiske maskiner og optisk utstyr; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
instrumenter for produksjon av sko; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 

vedlikehold av maskiner og utstyr for trykking eller 
bokbinding; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr for bruk innen gruvedrift, dagbrudd og 
steinbryting; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
systemer, maskineri og utstyr for bearbeiding av metall 
og blikk; reparasjon eller vedlikehold av medisinske 
maskiner og utstyr, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av ikke-
elektriske kokeapparater og -installasjoner, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk 
behandling; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
utstyr og instrumenter innen måling, signalisering og 
overvåking; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kirurgisk, medisinsk, dentalt og veterinært utstyr og 
instrumenter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
solcellepaneler for generering av strøm, solfangere og 
fotoelektriske moduler; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for fisking, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for lasting og lossing; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller 
kontroll; konstruksjon og vedlikehold av 
byggekomplekser, boligbygg, boligområder, 
forretningsbygg, kjøpesentre, kontorbygninger og 
parkeringshus; installasjon, vedlikehold og reparasjon 
av elektrisk og elektronisk utstyr for bruk innen 
automasjon; reparasjon eller vedlikehold av optiske 
maskiner og instrumenter, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr innen telekommunikasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
telekommunikasjon, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
systemer for produksjon av halvledere; oppføring, 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller, 
vindkraftverk, vindturbiner og andre vinddrevne 
maskiner; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og 
utstyr for produksjon av glasstøy, samt fremskaffelse 
av relatert informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og systemer for produksjon av halvledere, 
samt fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon 
eller vedlikehold av maskiner og utstyr for bearbeiding 
av plast, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer 
for produksjon av integrerte kretser; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tjenester innen 
konstruksjon, reparasjon, restaurering, vedlikehold og 
installasjon; reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for lasting og lossing, samt fremskaffelse av 
relatert informasjon; reparasjon eller vedlikehold av 
maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for emballering og 
innpakning, samt fremskaffelse av relatert informasjon; 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
kjemisk behandling, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; reparasjon eller vedlikehold av maskiner 
og utstyr for trykking eller bokbinding, samt 
fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med reparasjon eller 
vedlikehold av maskiner og utstyr for bearbeiding av 
mat eller drikkevarer; reparasjon og vedlikehold av 
apparater/utstyr for oppvarming, kjøling, klimaanlegg, 
tørking, ventilasjon og støvavtrekksanlegg; 
rutinemessig vedlikehold av apparater/utstyr for 
oppvarming, kjøling, klimaanlegg, tørking, ventilasjon 
og støvavtrekksanlegg; rådgivningstjenester i 
forbindelse med installasjon og vedlikehold av utstyr og 
instrumenter innen telekommunikasjon, overføring og 
kringkasting; reparasjon og vedlikehold av maskiner og 
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utstyr for telekommunikasjon, utenom for 
telefonapparater, radiomottakere og tv-mottakere; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for 
bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av utstyr for 
oppvarming, luftrensing, kjøling, tørking, ventilering, 
temperaturkontroll og klimaanlegg; installasjon, 
vedlikehold og reparasjon av automatisk utstyr for 
åpning og lukking av halvrunde vinduer over dører; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
kompressorer, luftpumper, vakuumpumper, ventilatorer, 
luftfiltre, vekselstrømsgeneratorer, trykkregulatorer og 
oljeutskillere; installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
apparater og instrumenter for leding, veksling, 
omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av 
elektrisitet; rutinemessig vedlikehold av apparater/utstyr 
for intervaller som fastsettes av produsent for 
oppvarming, kjøling, klimaanlegg, tørking, ventilasjon 
og støvavtrekksanlegg; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av mekanisk åpning og lukking av vinduer, 
halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld; installasjon, vedlikehold og 
reparasjon av automatisk utstyr for åpning og lukking 
av vinduer, halvrundt vindu over dør, takvinduer og 
ventilasjonsspjeld; konstruksjons- og 
vedlikeholdstjenester i forbindelse med byggeteknikk. 

  Klasse 39   Transport; transport av varer; transport med lastebil; 
transport av byggematerialer; transport av råolje; 
transport av frakt; transport av naturgass; transport 
med lastebiler; transport av møbler; transport av olje; 
transport av reisende; transport av last; transport av 
landbruksprodukter; transport- og speditørmegling; 
transport- og lagertjenester; transport av bagasje; 
transport av passasjerbagasje; transport av pakker; 
transport av avfall; transport på innlandsvann; transport 
og lagring av avfall; transport av passasjerer på vei; 
transport av frakt med fly; transport av varer med tog; 
transport av passasjerer med jernbane; transport av 
passasjerer med tog; transport og lagring av olje; 
transport av forurenset avfall; transport av personer og 
varer; transport av fraktcontainere med tog; transport 
av varer med jernbane; transport av passasjerer med 
cruiseskip; transport og levering av varer; transport av 
varer på vei; transport av handelsvarer og passasjerer; 
transport av passasjerer og varer; transport av last med 
fly; transport av fraktcontainere med lastebil; transport 
av varer med skip; transport og lagring av kjemikalier; 
transport av kontaminert jord; transport av frakt med 
jernbane; transport og lagring av gass; transport av 
varer på innlandsvann; transport og lagring av drivstoff; 
transport og lagring av varer; transport av passasjerer 
på innlandsvann; transport av penger og 
verdigjenstander; transport av frakt med skip; transport 
av fraktcontainere med skip; transport av passasjerer 
med buss; transport av passasjerer med kabelbane; 
transport av medisinsk avfall og spesialavfall; transport 
med bakke- og vannkjøretøy, og luftfartøy; transport av 
varer og passasjerer med fly; transport ved hjelp av 
oljeledninger; transport av drivstoff via rørledning; 
transport av frakt via veiene; transport av frakt via 
sjøen; transport av passasjerer og last med fly; 
transport av møbler for andre med lastebiler; transport 
med kjøretøy som drives med muskelkraft; transport, 
emballering og lagring av trykkeripresser; transport, 
lagring og levering av vin; transport med motorkjøretøy 
på to hjul; transport av frakt med fly og skip; transport 
av flytende naturgass på skip; transport, emballering og 
lagring av varer; transport, pakking og lagring av varer; 
transport av olje via rørledning; transport av 
passasjerer og varer med tog; renovasjon [transport]; 
monorail-transport; plassreservering [transport]; 
redningstjenester [transport]; bestilling av transport; 
transport av varer via vei eller tog; transport av frakt via 
vei eller tog; tilrettelegging av transport; transport og 
distribusjon av naturgass og flytende gass; transport og 
lagring av avfall og resirkulerbare materialer; transport, 
emballering og lagring av maskiner i grafisk industri; 
transport av mekanikere til fly på bakken via fly; 

transport av frakt med skip, fly, tog eller på vei; 
transport av passasjerer med tog, ferge, motorkjøretøy 
og skip; organisering av transport for reiser; 
emballering av artikler for transport; pakking av artikler 
for transport; flytjenester for transport av passasjerer; 
transport av varer med motorkjøretøy, lastebil, tog, skip 
og fly; transport- og lagertjenester i forbindelse med 
lagerlogistikk, distribusjonlogistikk og retur-logistikk; 
nasjonal og internasjonal transport; utleie av transport- 
og lagercontainere; konsultasjon relatert til transport; 
flytjenester for transport av last; flytjenester for 
transport av varer; transport av frakt med skip, fly, tog, 
motorkjøretøy og lastebil; fremskaffelse av transport- 
og reiseinformasjon; rådgivningstjenester relatert til 
transport; transport av passasjerer via vei, tog, skip og 
fly; transport av personer og varer via vei, skip og fly; 
transport av passasjerer og varer med bil, tog, båt og 
fly; tilrettelegging av transport og reiser; emballering av 
klesartikler for transport; tilrettelegging til transport av 
flyfrakt; transport av personer og varer via vei, fly og 
skip; transport av passasjerer med motorkjøretøy, buss,
tog, båt og fly; transport av passasjerer og varer via vei, 
jernbane, sjø og luft; transport av varer med lekter, tog, 
ferge, motorkjøretøy, lastebil og skip; transport av 
passasjerer på vannvei og med tog, ferge, bil, bil og 
skip; transport av passasjerer og varer via vei, 
jernbane, skip og luft; transport av passasjerer og varer 
via vei, jernbane, vann og luft; transport av personer og 
varer via vei, tog, passasjerskip og fly; transport av 
personer og varer via vei, jernbane, vann og luft; 
transport av varer på vannvei og med tog, ferge, bil, 
lastebil og skip; transport av personer og varer via vei, 
jernbane, sjø og luft; transport og lagring av råolje, 
oljeprodukter, naturgass, flytende naturgass og flytende 
hydrokarbongass; innsamling og transport av 
elektronisk skrap; inspeksjon av varer før transport; 
bestilling av transport via reisebyråer; inspeksjon av 
luftfartøy før transport; inspeksjon av kjøretøy før 
transport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med transport; informasjonstjenester i forbindelse med 
transport av last; innsamling, transport og levering av 
varer; lagring av last etter transport; lagring av last før 
transport; innsamling av resirkulerte varer [transport]; 
tilrettelegging av transport og dagsturer for 
funksjonshemmede; tilrettelegging til transport og 
lagring av varer; transport og levering av varer, 
vareprøver og handelsvarer av alle typer via vei, 
jernbane og skip; utleie av containere for transport og 
lagring av varer; logistikktjenester bestående av 
transport og lagring av varer; bestilling av transport via 
globale datanettverk; rådgivning i forbindelse med 
lagring og transport av varer; rådgivning i forbindelse 
med reise-, transport- og lagertjenester; utleie av paller 
og containere for transport av varer; reservasjon av 
transport for passasjerer, varer og dyr; leasing av paller 
for transport eller lagring av varer; lasting, pakking, 
lagring og transport av frakt; logistikktjenester 
bestående av lagring og transport av varer; lasting, 
pakking, lagring, transport og lossing av fraktgods; 
fremskaffelse av transport- og reiseinformasjon via 
mobilkommunikasjonsutstyr og -enheter; rådgivning i 
forbindelse med transport, emballering og lagring av 
varer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
transport og lagring av varer; tauing og transport av 
biler som en del av bilhavaritjenester; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med transport av varer og 
passasjerer; tilrettelegging til transport av varer og 
passasjerer på land eller til havs; lasting, pakking, 
lagring, transport og lossing av cargo; logistikktjenester 
bestående av transport, pakking og lagring av varer; 
rådgivning i forbindelse med transport og lagring av 
gass, olje og kjemikalier; rådgivningstjenester i 
forbindelse med lagring og transport av varer, frakt eller 
last; planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; innsamling, transport og levering 
av varer, dokumenter, pakker og brev; rådgivning innen 
transport- og lagertjenester anskaffet via kundesentre 
og kundetelefoner; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med reiser og transport, via elektroniske 
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midler; lagring, distribusjon, transport, skipstransport og 
levering av gass, olje og kjemikalier; fremskaffelse av 
nettbasert informasjon innen transport, emballering og 
lagring av varer; fremskaffelse av informasjon til 
reisende om priser, rutetabeller og offentlig transport; 
reservasjon av transport for arrangementer innen idrett, 
forskning, politikk og kultur; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
metoder for transport av varer og mennesker; 
tilveiebringelse av vannkjøretøy, bakkekjøretøy og 
luftfartøy for bruk innen transport og tilrettelegging av 
utleie; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
planlegging og bestilling av reiser og transport, via 
elektroniske midler; transportvirksomhet; 
transportmeglingsvirksomhet; innsamling, transport og 
levering av varer, personlige eiendeler og bagasje via 
vei, tog, sjø og fly; transportvogntjenester for andre; 
transportreservering; transportinnsjekkingstjenester; 
transporttjenester for funksjonshemmede; 
transporttjenester; transporttjenester for privatpersoner; 
transporttjenester i forbindelse med arrangementer; 
transporttjenester og turer for funksjonshemmede 
personer; innsamling, lagring, distribusjon og levering 
av brev, korrespondanse, tidsskrifter, pakker, aviser, 
frakt og varer fra transport enten via vei, tog, fly eller 
sjø; rådgivningstjenester i forbindelse med sporing av 
varetransport [transportinformasjon]; sporing av 
transportkjøretøy via datamaskin 
[transportinformasjon]; tilveiebringe 
transportinformasjon; tilrettelegging av 
transporttjenester; datastyrte 
transportinformasjonstjenester; informasjonstjenester i 
forbindelse med transportmetoder; sporing av 
forsendelser [transportinformasjon]; kollektive 
transportmidler; fremskaffelse av informasjon om 
transportforhold; sporetjenester for brev og pakker 
[transportinformasjon]; sporing av passasjerkjøretøy via 
datamaskin [transportinformasjon]; fremskaffelse av 
informasjon om transporttjenester; sporing av 
fraktbiler/fraktvogner via datamaskin 
[transportinformasjon]; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med tariffer, rutetabeller og 
transportmetoder; rådgivning innen transporttjenester 
anskaffet via kundesentre og kundetelefoner; sporing 
av bilparker ved hjelp av elektroniske navigasjons- og 
lokaliseringsenheter [transportinformasjon]; sporing av 
passasjerkjøretøy via datamaskin eller via globale 
navigasjonssystemer [transportinformasjon]; sporing av 
fraktbiler/fraktvogner via datamaskin eller via globale 
navigasjonssystemer [transportinformasjon]; sporing av 
passasjerkjøretøy eller fraktbiler/fraktvogner ved hjelp 
av datamaskiner eller globale navigasjonssystemer 
[transportinformasjon]; kommersiell lokaltransport og 
langtransport på vei; sjøtransport; veitransport; 
trailertransport; tanktransport; panserbiltransport; 
flyttetransport; skipstransport; turisttransport; 
biltransport; fergetransport; båttransport; 
passasjertransport; sporvogntransport; 
helikoptertransport; skipstransport av frakt; 
kjøletransport av frossenvarer; fly- og sjøtransport; 
elvetransport; kabelvogntransport; lasteskiptransport; 
lastebiltransport; turbojetflytransport; 
propellflytransport; sikret lastebiltransport; 
skipstransport av varer; biltransport og utleietjenester; 
kjøletransport av næringsmidler; vannveistransport 
med båt; lufttransport; ambulansetransport; 
busstransport; jernbanetransport; lektertransport; 
kjøretøytransport; passasjerskiptransport; frakt 
[varetransport]; kjøletransport av kjølevarer; innenlands 
vannveistransport; lagring for varetransport; 
drosjetransport for mennesker i rullestoler; 
verditransport [bevoktet]; skipstransport av last; 
emballering for varetransport; tilrettelegging til 
skipstransport; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med varetransport; rådgivning innen 
flytransport; skipstransport av flytende naturgass; 
tilrettelegging til sjøtransport av varer; togtransport og 
fremskaffelse av relatert informasjon; tilveiebringelse av 
sjøtransport, lagrings- og leveringstjenester; 

fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flytransport; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med togtransport; flytransport og fremskaffelse av 
relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med frakttransport; arrangering av 
passasjertransport for andre via en online applikasjon; 
skipstransporttjenester; rådgivning og informasjon i 
forbindelse med flytransporttjenester for varer og 
mennesker; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med skipstransporttjenester; flytransporttjenester med 
et bonusprogram for faste kunder; veitransporttjeneste; 
flytransporttjenester; utleie av batterier, akkumulatorer 
for bruk innen området befordringsmidler.; utleie, 
bestilling og tilveiebringelse av skip, robåter, 
motorbåter, seilskip og kanoer; utleie, bestilling og 
tilveiebringelse av skip, lystbåter, robåter, motorbåter, 
seilfartøy, kanoer og andre vannkjøretøy; fremskaffelse 
av informasjon i forbindelse med utleie av fartøy; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
kjøleskap; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av rullestoler; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av lagerplass; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av frysere og 
fryseutstyr; fremskaffelse av informasjon i forbindelse 
med utleie av mekaniske parkeringssystemer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
kjøl-frys; tilrettelegging for utleie av biler, båter og 
andre kjøretøy; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av maskiner og utstyr for 
emballering og innpakning; båtutleie; lastebil- og 
trailerutleie; motorsykkelutleie; bilutleie med 
sjåførtjenester; containerutleie for skipsfartnæringen; 
flyutleie; reservasjonstjenester for bilutleie; 
tilrettelegging av bilutleie som del av pakketurer; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flyutleietjenester; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med sykkelutleietjenester. 

  Klasse 44   Landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; 
landbruksbasert rådgivning; landbruksrådgivning; 
landbrukstjenester; landbruk-, hagebruk- og 
skogbrukstjenester; landbruks-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester relatert til rekultivering av ødemark; 
sprøyting av plantebeskyttelsesmidler for 
landbruksformål; skadedyrutryddelse for landbruk; 
utleie av landbruksmateriell; sprøytegift for landbruk; 
pestkontroll for landbruksformål; utryddelse av 
parasitter, skadedyr og ugress innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av landbruksutstyr; 
rådgivningstjenester i forbindelse med ugress,- pest- og 
skadedyrkontroll innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; ugressfjerning for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; skadedyrutryddelse for landbruk, havbruk, 
hagebruk og skogbruk; rådgivningstjenester i 
forbindelse med bruk av landbruksgjødsel og 
hagegjødsel; rådgivningstjenester i forbindelse med 
landbruk, hagebruk og skogdrift; rådgivning innen 
landbruk, hagebruk og skogbruk; profesjonell 
rådgivning innen gjødsel og andre landbrukspreparater; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
skadedyrutryddelse for landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utryddelse av parasitter innen landbruk, 
hagebruk og skogbruk; fremskaffelse av informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
flysprøyting og overflatesprøyting av gjødsel og andre 
landbrukskjemikalier; skadedyrutryddelse for landbruk, 
hagebruk og skogbruk, samt fremskaffelse av relatert 
informasjon; rådgivnings- og konsulenttjenester relatert 
til bruken av gjødsel innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; rådgivningstjenester i forbindelse med bruk 
av ikke-kjemiske behandlinger for bærekraftig landbruk 
og hagebruk; fremskaffelse av nettbasert informasjon 
om tjenester innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til bruken av 
gjødningsmidle innen landbruk, hagebruk og skogbruk; 
sprøytegift for bruk innen landbruk, hagebruk og 
skogbruk; utleie av potteplanter; utleie av sanitære 
installasjoner; utleie av medisinsk utstyr; utleie av 
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medisinsk utstyr og -installasjoner; utleie av ultrasonisk 
medisinsk diagnoseutstyr; utleie av utstyr innen 
medisin og helseomsorg; utleie av maskiner og utstyr 
for bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utleie av 
gressklippere; fremskaffelse av informasjon i 
forbindelse med utleie av potteplanter; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av medisinske 
apparater og medisinsk utstyr; fremskaffelse av 
informasjon i forbindelse med utleie av maskiner og 
utstyr for bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger; 
arbeidsterapi og rehabilitering; rådgivning i forbindelse 
med arbeidsterapi; rådgivning i forbindelse med 
holistisk psykologi og arbeidsterapi; medisinske 
tjenester i forbindelse med fjerning, behandling og 
bearbeiding av benmarg; medisinske tjenester i 
forbindelse med fjerning, behandling og bearbeiding av 
menneskeceller; medisinske tjenester i forbindelse med 
fjerning, behandling og bearbeiding av navlestrengblod; 
hagedesign og vedlikehold; plenvedlikehold. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313515 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202100013 
(220) Inndato: 2021.01.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Latif Altunbas, VOGTS GATE 58C, 0477 OSLO, Norge 
BERNAT ISTVAN PADOS, FRU KROGHS BRYGGE 1, 
0252 OSLO, Norge 
HAMAD ANJUM KHAN, ULVENVEIEN 119 C, 0665 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 30   Kaffebaserte drikkevarer med melk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313516 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(210) Søknadsnr.: 202010737 
(220) Inndato: 2020.08.31 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.31 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FAMSA INVEST AS, c/o House of Business, Dronning 
Eufemias gate 16, 0191 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 32   Alkoholfri vin. 
  Klasse 33   Vin for matlaging; vinbaserte drikkevarer; viner; 

druevin; søtviner; rødviner; musserende drueviner; 
hvitviner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313519 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202010514 
(220) Inndato: 2020.08.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, 430 E. 29th 
Street, 14th Floor, NY10016 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske preparater for menneskelig bruk. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313520 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202011768 
(220) Inndato: 2020.09.22 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Home Box Office, Inc., 30 Hudson Yards, 45th Floor, 
NY10001 NEW YORK, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Videoopptak med dramaserie for fjernsyn; nedlastbare 
videopptak med dramaserier for fjernsyn. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig topper, t-
skjorter, hettegensere, treningsgenser med hette, 
uformelle klær, yttertøy, dameundertøy, truser, 
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undertøy, bh-er, nattkjoler, nattskjorter, pyjamaser, 
nattøy, topper [undertøy], trikotklær, undertøy, kapper, 
strømpebånd, treningsklær, bukser, vester, jakker, 
treningsbukser, skjorter, skjerf, kåper, jeans, sokker, 
svømmetøy og badekåper; sportstøy, nemlig 
sportstrøyer, sportsbukser, undertrøyer, gensere, 
treningsgensere, hettejakker; treningsgensere og 
treningsbukser; nattøy; kapper; hodeplagg, nemlig 
hatter, solskjermer og caps; fottøy; sokker; allehelgen- 
og maskeradekostymer. 

  Klasse 41   Underholdningstjenester i form av en pågående 
dramaserie for fjernsyn; tilveiebringelse av 
underholdningsinformasjon, nyheter og kommentarer 
via et online globalt datanettverk; interaktiv online 
underholdning i form av en nettside inneholdende ikke-
nedlastbare fotografi-, video-, lyd- og 
prosapresentasjoner, videoklipp og annet multimedia-
materiale med innhold fra eller relatert til en pågående 
dramaserie. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313521 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012037 
(220) Inndato: 2020.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MAAEMO AS, Dronning Eufemias gate 23, 0194 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; Matlagingskurs; Utgivelse 
av bøker; publisering av elektroniske bøker on-line. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranttjenester; restaurant,- bar- og 
cateringtjenester; Take-away tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313522 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202010181 
(220) Inndato: 2020.08.13 
(180) Registreringen utløper: 2030.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 THURSDAY AS, c/o Exploras AS, Apotekergata 10 B, 
0180 OSLO, Norge 

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

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

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare for å få tilgang til guider og 
anbefalinger fra tjenestetilbydere innen reisenæringen 
om destinasjoner, turer og lokale attraksjoner; 
applikasjonsprogramvare for å ta, lagre, laste opp og 
dele bilder og videoer over internett; mobilapplikasjoner 
for å fremvise og dele en brukers lokasjon og for å 
finne, lokalisere og interagere med andre brukere og 
steder; datamaskinprogramvare for mobile enheter, det 
vil si programvare for å publisere anmeldelser og 
anbefalinger på andres produkter og tjenester.  

  Klasse 35   Prissammenlikningstjenester for transport, reise, mat 

og overnatting; tilveiebringe forbrukerinformasjon til 
andre vedrørende transport, reise, mat og overnatting; 
promotere andres varer og tjenester gjennom 
brukeranmeldelser og anbefalinger av disse, via en 
interaktiv nettside; promotere varer og tjenester ved å 
tilveiebringe kuponger, rabatter og tilbud på andres 
varer og tjenester, via en mobilapplikasjon; 
konkurranser og incentivprogrammer for å promotere 
salg av andres produkter og tjenester. 

  Klasse 39   Reiseinformasjon; reisereservasjoner; reiseformidling 
og reservasjonstjenester; tilveiebringe turister 
reiseinformasjon; tilveiebringe turister reiseinformasjon, 
via internett; konsulent- og bookingtjenester relatert til 
reise; tilveiebringe online informasjon relatert til reise; 
arrangere reise, utflukter og cruise; tilveiebringe 
anbefalinger og anmeldelser fra tjenestetilbydere i 
reisenæringen; tilveiebringe informasjon om transport 
og reiser via en online database. 

  Klasse 45   Online sosiale medie-tjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313523 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012038 
(220) Inndato: 2020.09.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MAAEMO AS, Dronning Eufemias gate 23, 0194 
OSLO, Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; matlagingskurs; utgivelse 
av bøker; publisering av elektroniske bøker on-line. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering; restauranttjenester; restaurant,- bar- og 
cateringtjenester; take-away tjenester. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 313524 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202015580 
(220) Inndato: 2020.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Rumas ApS, Skibsbyggerivej 12, 9000 AALBORG, 
Danmark 

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

Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler; Møbler av metall; Stoler [seter]; Lenestoler; 
Kontorstoler; Hvilestoler; Liggestoler [møbler]; 
Reclinere (hvilestoler); Spisebordsstoler; Kontorstoler 
med armlener; Sofaer; Tosetersofaer; Krakker; 
Fotskamler; Kontorkrakker; Benker [møbler]; Bord 
[møbel]; Bord av metall; Bærbare bord; Trebukker [for 
bord]; Bordplater; Bordpaneler; Tegnebord; 
Arbeidsbord; Spisebord; Skatoll; Skrivebord; 
Kontorbord; Kontorpult; Lesepulter; Notestoler; 
Hagemøbler; Høydejusterbart bord; Møbelben; Reoler 
[møbler]; Bokreoler; Låsbare bokser, ikke av metall; 
Skap; Skap av metall; Sikkerhetsskap; Arkivskap; 
Kartotekskap; Skap for eksponering i butikk; 
Kontormøbler; Flyttbare kontorskillevegger [møbler]; 
Frittstående kontorskillevegger [møbler]; Skillevegg 
[møbel]; Møbelskillevegger; Disker; Skuffer; Skuffer 
[møbeldeler]; Romdelere; Møbeldeler av tre; 
Møbeldeler; Møbelhyller; Kleshengere; Klesstativer; 
Knagger for klesstativer, ikke av metall; Knagger for 
klær, ikke av metall; Veskehengere; Displaystativer for 
klær; Stumtjener; Hyllearrangementer; Hyller for 
lagring; Hyller for arkivskap; Hylleknekter, ikke av 
metall; Hyller av metall; Kommoder; Kurver, ikke av 
metall; Oppslagstavler; Pidestaller for blomsterpotter; 
Oppbevaringsbeholdere, ikke av metall. 

  Klasse 35   Engros- og detaljhandel, også via Internett, med 
møbler, møbler av metall, stoler, lenestoler, 
kontorstoler, hvilestoler, liggestoler, reclinere, 
spisebordsstoler, kontorstoler med armlener, sofaer, 
tosetersofaer, krakker, fotskamler, kontorkrakker, 
benker, bord, bord av metall, bærbare bord, trebukker, 
bordplater, bordpaneler, tegnebord, arbeidsbord, 
spisebord, skatoll, skrivebord, kontorbord, kontorpult, 
lesepulter, notestoler, hagemøbler, høydejusterbart 
bord, møbelben, reoler, bokreoler, låsbare bokser, 
skap, skap av metall, sikkerhetsskap, arkivskap, 
kartotekskap, skap for eksponering i butikk, 
kontormøbler, flyttbare kontorskillevegger, frittstående 
kontorskillevegger, skillevegg, møbelskillevegger, 
disker, skuffer, romdelere, møbeldeler av tre, 
møbeldeler, møbelhyller, kleshengere, klesstativer, 
knagger for klesstativer, knagger for klær, 
veskehengere, displaystativer for klær, stumtjener, 
hyllearrangementer, hyller for lagring, hyller for 
arkivskap, hylleknekter, hyller av metall, kommoder, 
kurver, oppslagstavler, pidestaller for blomsterpotter og 
oppbevaringsbeholdere; Engros- og detaljhandel, også 
via Internett, med lamper og LED lamper. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313525 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012370 
(220) Inndato: 2020.10.02 
(180) Registreringen utløper: 2030.10.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 INSJ UIO, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 38   Telekommunikasjonsvirksomhet. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 
forskning; design og utvikling av datamaskiner og 
dataprogrammer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313526 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012350 
(220) Inndato: 2020.09.30 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Altia Plc, Kaapeliaukio 1, 00180 HELSINGFORS, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Alkohol; alkohol til industriformål; kjemiske stoffer, 
kjemiske materialer og kjemiske preparater og naturlige 
elementer; kjemiske og organiske sammensetninger for 
bruk ved fremstilling av drikkevarer og matvarer; 
fortykningsmidler, gelatiniseringsmidler, polysakkarider 
og derivater derav; kjemiske produkter som inneholder 
polysakkarider; industrielle enzymer, pulverisert 
stivelse og fiberpreparater til bruk ved fremstilling av 
mat og legemidler; etanol for industriell bruk; 
kornbaserte råvarer som inneholder fiber, stivelse og 
protein til bruk ved fremstilling av legemidler og 
kosmetikk; stivelse for industriformål; kjemikalier for 
jordforbedring; frostvæske kjemikalier; geotermiske 
væsker for overføring av varme i geotermiske 
systemer; frostvæske i geotermiske og andre varme- 
eller kjølesystemer. 

  Klasse 30   Bearbeidet korn, stivelse og varer laget av dette; gjær. 
  Klasse 31   Bygg [kornart]; maltet bygg; ølbygg; malt og 

ubearbeidede frøblandinger; næringsmidler for dyr og 
dyrefor. 

  Klasse 32   Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-
alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup 
og andre preparater for tilberedning av drikkevarer.  

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker [unntatt øl]; ferdigmiksede 
alkoholdrikker; alkoholholdige preparater for 
tilberedning av drikkevarer. 

  Klasse 35   Import-, grossist- og detaljhandelstjenester knyttet til 
alkoholholdige drikkevarer, ferdigmiksede 
alkoholholdige drikkevarer, øl- og bryggeriprodukter, 
alkoholfrie drikkevarer og ikke-alkoholholdige 
preparater for tilberedning av drikkevarer; import-, 
grossist- og detaljhandelstjenester knyttet til alkohol og 
alkohol til industriformål, kjemiske stoffer, kjemiske 
materialer og kjemiske preparater, og naturlige 
elementer; import-, grossist- og detaljhandelstjenester 
knyttet til geotermiske væsker for overføring av varme i 
geotermiske systemer, og frostvæske i geotermiske og 
andre varme- eller kjølesystemer; import-, grossist- og 
detaljhandelstjenester knyttet til stivelse til bruk i 
produksjon og industri; import-, grossist- og 
detaljhandelstjenester relatert til bearbeidede korn, 
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stivelse og varer laget derav og gjær; import-, grossist- 
og detaljhandelstjenester vedrørende malt og 
ubearbeidet korn, inkludert bygg, maltbygg, ølbygg, 
næringsmidler og fôr til dyr; import-, grossist- og 
detaljhandelstjenester vedrørende matvarer og råvarer 
og tilsetningsstoffer, stivelse og etanol. 

  Klasse 39   Distribusjonstjenester; transportvirksomhet; 
transportlogistikk; emballering av varer; lagring. 

  Klasse 40   Fremstilling av drikkevarer; 
brennevinsdestilleritjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313527 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202100433 
(220) Inndato: 2021.01.13 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SOLSVIK PRODUCTIVE SOLUTIONS, c/o Even 
Fjereide Solsvik, Straumsfjellvegen 7, 5353 STRAUME, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøy og 

tilhørende deler, samt motorer og tilhørende deler; 
installasjon, vedlikehold og reparasjon av 
industrimaskiner og produksjonsanlegg. 

  Klasse 40   3D printing på bestilling for andre; produksjon på 
bestilling  av jernvarer. 

  Klasse 42   Teknisk design; design og utvikling av ny teknologi for 
andre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313528 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202100442 
(220) Inndato: 2021.01.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Explotaciones Valduero S.A., Ctra. de Aranda s/n 
(Bodegas Valduero), 09443 GUMIEL DE MERCADO, 
BURGOS, Spania 

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

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

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 

(111) Reg.nr.: 313529 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202100402 
(220) Inndato: 2021.01.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur 
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, Mexico 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker (unntatt øl); tequila. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313530 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202100444 
(220) Inndato: 2021.01.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.01.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Explotaciones Valduero S.A., Ctra. de Aranda s/n 
(Bodegas Valduero), 09443 GUMIEL DE MERCADO, 
BURGOS, Spania 

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

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

  Klasse 33   Vin. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313531 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012105 
(220) Inndato: 2020.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SAIC Motor Corporation Limited, Room 509, Building 1, 
No.563, Songtao Road, Free Trade Pilot Zone, 201203 
SHANGHAI, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøyer for bevegelse på land, i luften, på vann 
eller jernbane; elektriske kjøretøy; biler; førerløse biler 
[autonome biler]; bakspeil; sivile droner; 
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tyverisikringsutstyr for kjøretøy; hjulnav; sikkerhetsseter 
for barn, for kjøretøy; møbeltrekk for kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313532 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202008608 
(220) Inndato: 2020.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jesem AS, Tanumveien 120, 1341 SLEPENDEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Tilveiebringelse av utdanning, opplæring og 

instruksjon innen fysikalsk nevrologi og rehabilitering av 
hjerneskader. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og teknologiske tjenester innenfor 
medisin og fysikalsk nevrologi og rehabilitering av 
hjerneskader; forskning innenfor medisin og fysikalsk 
nevrologi og rehabilitering av hjerneskader; 
informasjon, rådgiving og konsulenttjenester knyttet til 
ovennevnte tjenester. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; medisinsk terapi; medisinske 
tjenester innen fysikalsk nevrologi; rehabilitering av 
hjerneskader ved hjelp av ulike tester, teknikker og 
justeringer; fysikalsk nevrologi; fysikalsk nevrologisk 
rehabilitering av hjernen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313533 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202008607 
(220) Inndato: 2020.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2030.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jesem AS, Tanumveien 120, 1341 SLEPENDEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Tilveiebringelse av utdanning, opplæring og 

instruksjon innen fysikalsk nevrologi og rehabilitering av 
hjerneskader. 

  Klasse 42   Vitenskapelig og teknologiske tjenester innenfor 
medisin og fysikalsk nevrologi og rehabilitering av 
hjerneskader; forskning innenfor medisin og fysikalsk 
nevrologi og rehabilitering av hjerneskader; 
informasjon, rådgiving og konsulenttjenester knyttet til 
ovennevnte tjenester. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; medisinsk terapi; medisinske 
tjenester innen fysikalsk nevrologi; rehabilitering av 
hjerneskader ved hjelp av ulike tester, teknikker og 
justeringer; fysikalsk nevrologi; fysikalsk nevrologisk 
rehabilitering av hjernen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313534 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202006371 
(220) Inndato: 2020.05.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Agoravera AS, Fredrik Stangs gate 46 E, 0264 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinsk kosmetikk og toalettsaker; parfymer; 
eteriske oljer; ansiktsmasker; ansiktsrensere; 
ansiktskremer for kosmetisk bruk; bade- og 
dusjpreparater;  såper og såpeprodukter; 
barberingspreparater; duftpinner; dufter; eau de 
cologne, eau de toilette og eau de perfum; 
eksfolieringsprodukter; sminke for ansikt og kropp; 
solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling 
av huden]; øyekrem. 

  Klasse 4   Lys og veker for lys; stearinlys og veker for belysning; 
duftlys og parfymerte lys; telys. 

  Klasse 9   Solbriller. 
  Klasse 14   Smykker; juvelervarer; ur og klokker; edle metaller og 

deres legeringer; edle og halvedle stener. 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, 

ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; 
lærvesker; bager; ryggsekker; rumpetasker; sekker av 
lær for pakking; kortmapper; kredittkortholdere; 
myntpunger; nøkkeletuier; lommebøker; paraplyer og 
parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og 
salmakervarer. 

  Klasse 20   Møbler, speil, bilderammer; beholdere, ikke av metall, 
for lagring eller transport; puter; varer (ikke inkludert i 
andre klasser) av plast, tre, kork, siv, rotting, flettverk, 
horn, elfenben, hvalbarde, skjell, rav, perlemor eller 
merskum og substitutter for alle disse materialene. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kokekar og servise, unntatt bestikk; glassvarer, 
porselen og keramikk; kammer og svamper; børster, 
unntatt malerpensler; artikler til rengjøringsformål; 
bordoppsatser; dekorativt glass; vaser; brett og fat for 
husholdningsformål; kurver; krydderkrukker; mugger; 
lysestaker; blomsterpotter og potteskjulere, ikke av 
papir; champagneglass og champagnebøtter. 

  Klasse 24   Tekstiler og erstatninger for tekstiler; lintøy; pledd; 
ulltepper; sengetepper; putetrekk; dynetrekk; laken; 
sengetøy; gardiner av tekstil eller plast; tøyduker; 
tøyservietter; individuelle spisebrikker laget av tekstil; 
håndklær av tekstiler og glasshåndklær; 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 29   Olivenolje; olivener i olje; olivenpateer; olivenpuré; 

spiselige oljer; tørkede frukter; tørkede trøfler; 
bearbeidede nøtter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; sjokolade; krydder 
og bearbeidede urter. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel og engroshandel) og 
markedsføring av alle de ovennevnte varer. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Reg.nr.: 313535 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012118 
(220) Inndato: 2020.09.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 SAIC Motor Corporation Limited, Room 509, Building 1, 
No.563, Songtao Road, Free Trade Pilot Zone, 201203 
SHANGHAI, Kina 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Kjøretøyer for bevegelse på land, i luften, på vann 
eller jernbane; elektriske kjøretøy; biler; førerløse biler 
[autonome biler]; bakspeil; sivile droner; 
tyverisikringsutstyr for kjøretøy; hjulnav; sikkerhetsseter 
for barn, for kjøretøy; møbeltrekk for kjøretøy. 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; tilveiebringelse av en on-line 
markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; presentasjon av varer gjennom medier, for 
detaljsalg;  on-line annonsering på datanettverk; 
tilveiebringe forretningsinformasjon via en webside; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
kommersielle formidlingstjenester; systematisering av 
informasjon til databaser; søkemotoroptimalisering for å 
fremme salg; tilveiebringe forretningsinformasjon. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313536 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202006439 
(220) Inndato: 2020.05.19 
(180) Registreringen utløper: 2030.05.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TEXI AS, c/o VIEW Ledger AS, Postboks 6731, 0609 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 

2, 1609 KØBENHAVN V, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Automater for utlevering og retur av arbeidstøy og 
tilhørende produkter, inkludert dataprogramvare; 
databehandlingsutstyr. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313537 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202014500 
(220) Inndato: 2020.11.17 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEVIS DET MED FANTASY 
(541) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Software og applikasjoner for mobiltelefoner, nettbrett, 

håndholdte enheter og PC-er til bruk i tilknytning til 
underholdningstjenester, pengespill- og 
lotterivirksomhet; nedlastbare data- og mobilspill som 
tilbyr pengeinnsats. 

  Klasse 41   Underholdningsvirksomhet; pengespillvirksomhet; 
organisering, utførelse og gjennomføring av lotterier, 
veddemålsspill og andre penge- og lykkespill; 
utdannelsesvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med de forannevnte tjenestene, herunder 
rådgivning vedrørende trygge og fornuftige spillevaner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313538 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202014826 
(220) Inndato: 2020.11.24 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ECR HOLDING AS, Falkenborgvegen 32, 7044 
TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Butikkterminaler [POS-terminaler]; dataprogramvare; 

datamaskinvarer (hardware); elektroniske 
betalingsterminaler; elektroniske kassaapparater. 

  Klasse 36   Fremskaffelse av flersidige betalingsløsninger ved 
brukeropererte betalingsterminaler tilgjengelig på 
utsalgsteder. 

  Klasse 42   Design og utvikling av datamaskinvare. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313539 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202011607 
(220) Inndato: 2020.09.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FARMFORCE AS, Filipstad Brygge 1, 0252 OSLO, 
Norge 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Databehandlingsprogrammer; dataprogramvare for 
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bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et 
globalt datainformasjonsnettverk; dataprogramvare for 
databasestyring; dataprogramvare for databehandling i 
form av innregistrering, lagring og å søke frem data om 
landbruksprodukter og deres tilgjengelighet og 
opprinnelse; dataprogramvare for data- og 
dokumentinnhenting, overføring, lagring og indeksering 
til bruk på mobiltelefoner, nettbrett og personlige 
computere. 

  Klasse 35   Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; 
datastyrt lagerstyring for landbruksprodukter og deres 
tilgjengelighet og opprinnelse; datastyrte online 
bestillingstjenester for landbruksprodukter; 
forhandlinger og sluttføring av kommersielle 
transaksjoner for tredjepart; fremskaffelse av kontrakter 
for andre vedrørende salg av landbruksprodukter; 
innkjøp av varer og tjenester for andre virksomheter; 
kompilering og systematisering av informasjon inn i 
databaser; markedsføring og salgsfremmende 
tjenester; ledelse av forretnings- og 
markedsundersøkelser; oppdatering og vedlikehold av 
informasjon i registre; oppdatering og vedlikeholde av 
data i databaser; organisering av arrangementer, 
utstillinger, messer og show for kommersielle, 
salgsfremmende og reklameformål; promotere varer og 
tjenester for andre via et globalt datanettverk; 
tilveiebringe informasjon og rådgivning til kunder om 
utvalg av produkter og artikler som skal kjøpes inn; 
tilveiebringe online handelskataloginformasjon; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; utarbeidelse av 
kontrakter for kjøp og salg av varer og tjenester, for 
andre; utarbeidelse og sluttføring av 
handelstransaksjoner, for andre; web indeksering for 
handels- eller markedsføringsformål. 

  Klasse 42   Administrasjon av brukerrettigheter innen 
datanettverk; dataprogrammering og 
dataprogramvaredesign; datastyrte industrielle 
tjenester innen design, forskning, testing og analyse; 
design og utvikling av data og programmer for 
datamaskiner; design og utvikling av dataprogramvare 
for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-
forretningsportaler; design og utvikling av elektroniske 
databaser; hosting av e-handelsplattformer på internett; 
installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering 
av dataprogramvare for innregistrering, lagring og å 
søke frem data om landbruksprodukter og deres 
tilgjengelighet og opprinnelse; rådgivning i forbindelse 
med opprettelse og design av nettsteder for e-handel; 
softwaretjenester [saas] for innregistrering, lagring og å 
søke frem data om landbruksprodukter og deres 
tilgjengelighet og opprinnelse; tilveiebringelse av 
midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar 
programvare for lagerstyring av landbruksprodukter; 
kvalitetskontroll av varer og tjenester; 
kvalitetskontrolltesting av produkter for 
sertifiseringsformål; nettskytjenester; plattformtjenester 
[paas] for innregistrering, lagring og å søke frem data 
om landbruksprodukter og deres tilgjengelighet og 
opprinnelse ; utleie av systemprogramvare for tilgang 
og bruk av et nettskybasert datanettverk; utvikling av 
dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313540 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202015843 
(220) Inndato: 2020.12.14 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Jonas Bonne Øyri, LOMVIVEIEN 36, 1364 FORNEBU, 
Norge 
CHRISTIAN AUGUST SMIT, LOMVIVEIEN 10, 1364 
FORNEBU, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Rådgivnings- og informasjonstjenester vedrørende 

regnskap. 
  Klasse 37   Vaktmestertjenester i form av rengjøring, snømåking, 

gressklipping og vedlikeholdsvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313541 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202007612 
(220) Inndato: 2020.06.11 
(180) Registreringen utløper: 2030.06.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NORDIC BIOCHAR AS, Toldbodbrygga 1, 1606 
FREDRIKSTAD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kull for filtre.  
  Klasse 4   Kull [brennstoffer]; kullbriketter; trekull [brensel]; 

kullstøv [drivstoff].  
  Klasse 5   Dyrefôrtilsetninger for veterinære formål; 

ernæringstilskudd for dyrefôr; trekull for farmasøytisk 
bruk. 

  Klasse 11   Trekullovner; kullovner; biokullovner; pyrolyseovner; 
ovner for biologisk materiale. 

  Klasse 31   Næringsmidler til dyr. 
  Klasse 40   Behandling av industriavfall for karbonfangst og 

håndtering; biokullproduksjon; karbonfangst; 
karbonlagring; pyrolyse. 

  Klasse 42   Forskning innen reduksjon av karbonutslipp. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 313542 
(151) Reg.dato.: 2021.01.20 
(210) Søknadsnr.: 202012319 
(220) Inndato: 2020.09.29 
(180) Registreringen utløper: 2030.09.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Huang Shiyong, No. 0326, Chengnan First Road, 
537400 BEILIU CITY, GUANGXI, Kina 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ISABELLE BERTAUX, 55, rue Ramey, 

75018 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Optiske lykter; Teleskoper; Optiske linser; Blitzlys [til 
fotografering]; Fotostativer for fotografiapparater; Filtre 
for ultrafiolette stråler [for fotografering]; Filtre for 
fotografering; Forsatslinsevesker som er 
spesialtilpasset kameraer og fotoutstyr; objektivdeksler 
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for kameraer.   
  Klasse 11   Lamper; Lyspærer; Elektriske lamper; Lampemuffer; 

Apparater og installasjoner for belysning; 
Lampeskjermer; Lysdioder [LED] belysningsapparater; 
Reflektorer for lamper; Lyskastere; Lommelykter. 

  Klasse 18   Bager; Ryggsekker; Reisekofferter; Lommebøker; 
Sekker for fjellklatrere; Reisebager; Bager for sport; 
Paraplyer; Vandrestaver; Spaserstokker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 

  
 
 

 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

61 
 

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: 0515050 
(151) Int.reg.dato: 1987.07.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.03 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.06.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201910824 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Vehicles, apparatus for locomotion by land or air. 
  Klasse 28   Surfboards. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 0943547 
(151) Int.reg.dato: 2007.10.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.10.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006310 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in authoring, downloading, 

transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, playing, storing and organizing text, data, 
images, audio files, video files and electronic games; 
computer software for personal information 
management; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio files, video files and electronic games 
in connection with computers, television set-top boxes, 

music players, video players, media players, cellular 
phones, and portable and handheld digital electronic 
devices; computer software for accessing, browsing 
and searching online databases; computer software to 
enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, including music, 
concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communications networks; 
computer software for identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links between 
computer servers and users connected to electronic 
communications networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1171987 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.20 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006312 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Compagnie Francaise D'assurance Pour Le Commerce 
Exterieur, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 BOIS 
COLOMBES, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; direct mail advertising; arranging 
newspaper subscriptions for others; arranging of 
telecommunication service subscriptions for others; 
business management and organization consultancy; 
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business consultancy, information or inquiries; 
accounting; document reproduction; computer file 
management; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; efficiency experts, 
business appraisals, professional business consultancy 
services; on-line advertising on a computer network; 
rental of advertising time on all communication media; 
publication of advertising texts; rental of advertising 
space; dissemination of advertisements; public 
relations. 

  Klasse 36   Insurance underwriting; financial affairs; financial 
management; financing services; financial analysis; 
raising or investing capital; financial consultancy; 
financial evaluation (insurance, banking); fund 
investment. 

  Klasse 42   Design and development of computers and software; 
development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of software; programming for 
computers; computer system analysis; computer 
system design; consultancy relating to computers; 
conversion of computer programs and data [not 
physical conversion]; conversion of data or documents 
from physical to electronic media. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1301326 
(151) Int.reg.dato: 2016.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.04.14 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.12.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201917014 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.12.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dermal Diagnostics Limited, Advanced Technology 
Innovation Centre, Oakwood Drive, LE113QF 
LOUGHBOROUGH, LEICESTERSHIRE, Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Software for medical clinicians and individual patients 
to electronucally store and manage patient blood sugar 
levels and for interpreting the results of blood glucose 
monitors. 

  Klasse 10   Electronic monitoring instruments for medical use; 
medical apparatus and instruments. 

  Klasse 44   Medical services; medical analysis for the diagnosis 
and treatment of persons. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1342507 
(151) Int.reg.dato: 2016.10.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.10.20 

(210) Nasj. ref.nr: 201705549 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.05.04 
(300) Søknadsprioritet: 2016.10.06, DE, 30 2016 028 

425 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PXG Pharma GmbH, Pfingstweidstrasse 10-12, 68199 
MANNHEIM, Tyskland 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS, Postboks 

1484 Vika, 0116 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cosmetics and hair lotions, namely, skin care creams, 
lotions, deodorants, antiperspirants, hair shampoos, 
hair conditioners, hair lotions, baby oils, baby lotion, 
baby creams, make-up removing preparations; cotton 
for cosmetic purposes; dentifrices; essential oils; 
lipsticks, lip balms; mouthwashes; perfumery; soaps; 
sunscreen preparations; tissues impregnated with 
cosmetic lotions or make-up removing preparations; 
toiletries. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations, namely, anti-fungals, 
anti-infectives, anti-itch lotions and creams, asthma 
medication, analgesics, cough and cold medication, 
antidiarrheals, laxatives, sleeping pills/tablets, 
antiallergics, antihistamines, dermatologics, diaper rash 
ointments, preparations for allergy prevention and 
treatment, antacids and acid reducers, hemorrhoid 
treatments, smoking cessation preparations, 
pediculicides, wart removal medications, chemical 
contraceptives, pregnancy testing preparations; dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies; 
disinfectants, namely, antiseptic handwash, antiseptic 
hand creams, antiseptic mouthwash; fungicides; meal 
replacements, dietetic food and beverages, adapted for 
medical use; medicine cases, filled; nutritional 
supplements, vitamin preparations, mineral food 
supplements; plasters, materials for dressings; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, 
incontinence pads and diapers, nursing pads, bathing 
preparations and bath salts for medical purposes, 
lubricants for medical purposes; teas for medicinal 
purposes; wadding for medical purposes. 

  Klasse 8   Files; nail scissors, cuticle scissors; scissors for 
children; nail nippers, cuticle nippers; tweezers; nail 
files; nail clippers; nail polishers; manicure sets; 
pedicure sets. 

  Klasse 10   Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely, surgical scissors, blood pressure 
measuring apparatus, medical apparatus for blood 
analysis, clinical thermometers, diagnostic apparatus 
for pregnancy testing, inhalers for medical use, 
contraceptive devices, oral irrigators for use in 
dentistry; compression socks; orthopedic articles; 
suture materials. 

  Klasse 16   Tissues of paper and cellulose for babies; tissues of 
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paper or cellulose for removing make-up; babies' bibs 
of paper or cellulose; paper tissues for cosmetic 
purposes; toilet paper; paper towels; paper 
handkerchiefs; bags, envelopes and pouches of paper 
or plastics, for packaging. 

  Klasse 21   Floss for dental purposes; toothbrushes, electric and 
non-electric; toothpicks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1349251 
(151) Int.reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2026.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201707438 
(220) Notifikasjonsdato: 2017.06.08 
(300) Søknadsprioritet: 2016.11.03, EM, 015991383 
(540) Gjengivelse av merket: 

CYBERPUNK 2077 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 CD Projekt S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-301 
WARSZAWA, Polen 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Cases for smartphones and tablets; liquid crystal 
protective films for smartphones; mouse mats; 
sunglasses; headphones; spectacle cases. 

  Klasse 14   Jewellery; medallions; key rings and key chains; 
necklaces [jewellery, jewelry (am.)]. 

  Klasse 16   Writing instruments; stationery; disposable paper 
products; printed matter; posters; stickers [stationery]; 
books; comics; magazines [periodicals]. 

  Klasse 18   Luggage, bags, wallets; garment carriers; carriers for 
suits, shirts and dresses; luggage covers; keycases; 
saddlebags; school knapsacks; folio cases; backpacks. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; underwear; leather 
belts [clothing]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1369810 
(151) Int.reg.dato: 2017.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.07.25 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2018.10.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201816092 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BENDA BILI, 12 rue d'Uzès, 75002 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 14   Jewelry, costume jewelry; key rings of precious metal; 
timepieces; watches, clocks and chronometric 
instruments. 

  Klasse 18   Collars or clothing for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1391652 
(151) Int.reg.dato: 2017.09.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2027.09.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201802828 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.03.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MANUTAN INTERNATIONAL, ZAC du Parc des 
Tulipes, Avenue du 21ème siècle, 95506 GONESSE 
CEDEX, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Assistance in running or managing an industrial or 
commercial company; compilation of information into 
computer databases, compilation of data indexes for 
commercial or advertising purposes; commercial 
information via websites; outdoor advertising; 
procurement services for others (purchase of products 
and services for other companies); promotion and sale 
services for others, procurement services for others 
(purchasing goods and services for other businesses); 
business intermediary services; business efficiency 
expert services; presentation of products on all 
communication media for retail or wholesale purposes; 
administrative management of on-line purchases or 
sales of products and services available via any global 
communication network (Internet) or any other means 
of telecommunication; presentation of products on all 
communication media for retail or wholesale purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1397534 
(151) Int.reg.dato: 2018.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.03.05 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006316 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ACO Hud Nordic AB, Box 622, 19426 UPPLANDS 
VÄSBY, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; cosmetic body and skin care products; 

sun care preparations. 
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for skin care; medicated 

skin care products. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1408432 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201808145 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.06.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.01.22, EM, 017719303 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 TietoEVRY Oyj, Keilalahdentie 2-4, 02150 ESBO, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; business consultancy 
relating to the administration of information technology; 
business advisory services relating to the use of 
computers and computer software; compilation and 
systemization of information into computer databases; 
computerised business information retrieval, record 
keeping and processing services; computerised data 
processing, verification and file management services; 
data search services in computer files for others; 
database management services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1426734 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201813134 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.04 
(300) Søknadsprioritet: 2018.02.28, CH, 718554 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nexus Automotive International SA, Chemin du 
Château-Bloch 11, 1219 LE LIGNON, Sveits 

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

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

  Klasse 12   Motors and engines for land vehicles; coupling and 
transmission Components for land vehicles; hydraulic 
circuits for automobiles; turbines for land vehicles; 
vehicle bodies.  

  Klasse 35   Consultancy services relating to company acquisitions 
and mergers; commercial intermediary services in the 
context of linking potential private investors with 
entrepreneurs who need financing; negotiation and 
conclusion of commercial transactions for spare parts 
distributors; provision of on-line sales areas for sellers 
and buyers of goods and services;retail services in 
relation to the goods mentioned in class 12; these 
services may be provided by retail stores, wholesale 
outlets or through electronic media, for example 
through websites. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1429816 
(151) Int.reg.dato: 2018.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201814114 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Cake flavorings (essential oils); dentifrices; perfumes; 
hair gel; bleaching preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1430054 
(151) Int.reg.dato: 2018.07.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.07.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201814156 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.10.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.02.14, FR, 4428847 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Chanel, 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, Frankrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Air fresheners; cosmetics; toiletries; after-shave 
lotions; essential oils; deodorants for household use; 
anti-wrinkle creams; bath oils (cosmetics), bath lotions, 
bath salts not for medical use, beauty masks, body oils, 
body lotions, cleansing milks; hair dye removers; cotton 
sticks for cosmetic use; cosmetics for animals; cotton 
wool for cosmetic use; cosmetic creams; cosmetic 
preparations for baths; skin whitening cream; 
dentifrices, dental bleaching gel, tooth cleansing 
products; deodorant soaps; deodorants [perfumery] 
and deodorants for pets; depilatories; dry shampoos; 
eyebrow pencils; false eyelashes; eye shadows; false 
nails; perfumes, flower extracts [perfumery]; hair dyes, 
hair gel, hair moisturizers, hair lotions, hair sprays; 
incense; lavender water; lip gloss, lipstick; make-up 
powder; make-up removing products; mascara; nail art 
stickers, nail care compositions, nail polish; fragrant 
potpourris, scented water; shampoos, shampoos for 
pets; shaving soap; sunscreen preparations 
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[cosmetics]; talcum (powder), powder for toilet use; 
soaps for personal use, soaps for toiletry use; eaux de 
toilette; nail varnish, varnish-removing products; 
cleaning products, laundry detergents; polishing 
preparations; creams for leather. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1433246 
(151) Int.reg.dato: 2018.05.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.05.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201814940 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.11.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LeQuest BV, Hofplein 20, NL-3032 AC ROTTERDAM, 
Nederland 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 41   Services in the field of electronic games provided via 
the internet; advice with regard to medical training; 
company training provided via a game; educational 
services in the field of health (making available -); 
education and educational services; training personnel 
in the use of electronic equipment; training courses for 
personal development; training with regard to 
professional skills; trainings via global computer 
networks; training for staff; educational courses 
(providing -); education; providing online training; 
training with regard to health and safety; information 
regarding physical training via an online website; 
games (electronic -) via the internet or via a global 
computer network; providing a computer game to which 
users of a worldwide network and / or the internet have 
access; provision of information regarding permanent 
education via the internet; educational information 
delivered online from a computer database or the 
internet. 

  Klasse 42   Research (scientific -); scientific services and research 
related to scientific services; services in the field of 
scientific research; services for providing technological 
information; development of measuring and testing 
methods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1442591 
(151) Int.reg.dato: 2018.10.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.10.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201900135 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.01.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SkipTheDishes Restaurant Services Inc., Suite 800, 
136 Market Ave Winnipeg, R3B 3P4 MANITOBA, 
Canada 

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

cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; magnetic data 

carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, downloadable graphics for mobile phones; 
downloadable image files; downloadable music files; 
electronic publications, downloadable; food analysis 
apparatus; Electronic Point of Sale (EPOS) systems; 
encoded gift cards; encoded loyalty cards; memory 
cards or chip cards intended to be purchased to be 
delivered as gifts to others and to allow them to make 
purchases in the credit limit or under the conditions 
stored in the cards; electronic publications relating to 
food and drink, including restaurants and takeaway 
restaurants; electronic publications relating to the sale, 
order and delivery of goods including restaurant and 
takeaway restaurant meals; electronic publications 
relating to Electronic Point of Sale (EPOS) systems, 
order management, order tracking and order delivery 
systems and software; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 35   Business management; business administration; 
office functions; administration of consumer loyalty 
programs; administrative processing of purchase 
orders; commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; compilation of information into 
computer databases; compiling indexes of information 
for commercial or advertising purposes; marketing 
research; market intelligence services; outsourcing 
services [business assistance]; provision of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; systemization of information into computer 
databases; updating and maintenance of data in 
computer databases; restaurant management for 
others; business advice relating to restaurant 
franchising; on-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery; business analysis, 
research and information services; analysis of market 
research data and statistics; business consultancy 
services; provision of business and commercial 
information in the field of food and drink, including 
restaurants and take-away restaurants; listing 
restaurant and take away restaurant particulars and 
menus on the Internet (business and commercial 
information); directory and search services (business 
and commercial information); restaurant and take away 
restaurant directory and search services (business and 
commercial information); opinion polling; consumer 
generated reviews of restaurants and take away 
restaurants for the purposes of consumer research; 
providing consumer information, namely ratings and 
reviews of restaurants and take away restaurants, and 
compilations of ratings and reviews for restaurants and 
take away restaurants; procurement services; 
computerized online ordering services; ordering 
services for third parties; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of take-away restaurant 
and restaurant services, enabling customers to 
conveniently view and purchase those services online 
via an internet website or via a computer software 
application; marketing and promoting the goods and 
services of others by distributing coupons; organisation, 
operation and supervision of consumer loyalty and 
incentive schemes; administration of programs to 
enable customers to obtain discounts on services 
provided by restaurants and takeaway restaurants; 
customer services, namely responding to customer 
inquiries on behalf of others; organization of 
competitions and awarding of prizes for commercial or 
advertising purposes; awarding of prizes for marketing 
purposes; provision of an online marketplace for buyers 
and sellers of food and drink; online retail services 
relating to the sale of food and drink; information, 
advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of goods; travel 
arrangement; delivery services; food delivery services; 
arranging the delivery of takeaway restaurant and 
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restaurant meals, and for other goods, online, including 
via a website or software application; packing of food; 
food transportation services; refrigerated transport of 
food; delivery by road; providing transport and travel 
information via mobile telecommunications apparatus 
and devices; arranging the delivery of goods; advisory 
services relating to the transportation of goods; 
advisory services relating to the packing of goods; 
arrangement of transport of goods; arranging the 
collection of goods; computerised information services 
relating to transport; delivery of wines; delivery of 
water; delivery of spirits; distribution [transport] of 
goods by road; global positioning system navigation 
services; inspection of goods for transportation; loading 
and unloading of goods; motor vehicle transport 
services; packaging of goods in transit; storage of 
goods for transportation; storage of food; transit 
services; transport by two-wheeled motor vehicles; 
transport by man-powered vehicles; vehicle routing by 
computer on data networks; information, advisory and 
consultancy services relating to the aforesaid. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware; 
industrial analysis and research services; building and 
maintaining websites; inspection of foodstuffs; quality 
control relating to the hygiene of food; computer 
website designcreating and maintaining websites for 
mobile phones; authentication services (control) of 
messages transmitted via telecommunications; design 
of internet pages; food research; information services 
relating to the application of computer systems; product 
research and development; hosting of communication 
and transaction platforms on the internet; hosting of e-
commerce platforms on the internet; application service 
provider (ASP) services relating to order management, 
order tracking and order delivery systems and/or 
relating to Electronic Point of Sale systems; provision of 
an Internet platform for ecommerce; consultancy 
services related to electronic point of sale (EPOS) 
systems and computer hardware and software, 
including telephonic and on-line support; consultancy 
services related to the setting up and operation of 
websites and internet portals; hosting of digital content, 
namely online journals and blogs; web site security 
services for the protection of personal and financial 
data; advisory services relating to computer security; 
hiring, rental and leasing of electronic point of sale 
(EPOS) systems; technical data analysis services; 
information, advisory and consultancy services relating 
to the aforesaid. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; restaurant 
services; bar services; catering services; canteen 
services; provision of temporary accommodation; fast 
food restaurants; takeaway food and drink services; 
providing reviews of restaurants and bars reservation 
and booking services for restaurants and meals; 
services for providing food and drink enabling 
customers to place orders for food and drink online; 
operation of a website for the ordering of takeaway 
restaurant and restaurant meals; provision of 
information relating to food and drink online; serving 
food and drink; preparation of food and drink; corporate 
hospitality services relating to food and drink; providing 
food and drink via mobile transportation, mobile vans, 
mobile trucks, mobile vehicles; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2020.06.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1451752 
(151) Int.reg.dato: 2018.12.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.12.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201902569 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.21 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.28, AU, 1937390 

2018.06.26, HK, 304576285 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of WE inside a circle against a 
square background. 

(730) Innehaver: 
 WeWork Companies LLC, 115 West 18th Street, 

NY10011 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 

 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Incubation services; incubation services, namely, 

providing work space to emerging, start-up and existing 
companies; business operation of commercial real 
estate, offices and office space, business operation of 
commercial real estate, offices and office space, 
namely, shared office venues with conference facilities. 

  Klasse 36   Real estate services; real estate services, namely, 
leasing of real property and apartments; leasing of 
office space; leasing or renting of buildings; real estate 
brokerage; rental of office space; rental of offices for 
co-working; rental of temporary and shared office 
spaces and offices. 

  Klasse 43   Providing food and beverage services; providing 
meeting room services; providing facilities for business 
meetings and business events. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1453340 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201902982 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.02.28 
(300) Søknadsprioritet: 2018.06.26, DE, 30 2018 107 

073 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Strasse 74, 65203 
WIESBADEN, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), in particular with 
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damping and insulating properties; building materials 
(non-metallic), namely hydraulic binding agents such as 
cement, lime, gypsum and as additives for binding and 
hardening concrete, mortar and stony-type building 
materials; building materials (non-metallic), namely 
hydraulic binding agents and mixtures composed 
thereof containing aggregates, pozzolanic materials 
(concrete admixtures) and/or chemical substances 
(concrete admixtures); mortar (building material); 
plaster (building material); screeds (building material); 
reinforcing fabrics (non-metallic) for building purposes; 
contact sludges (non-metallic) for building purposes; 
building materials, non-metallic, in the form of filling 
materials for building purposes for preparing surfaces 
made of concrete, mortar and other stony-type building 
materials; silica sand for building purposes; bitumen; 
bituminous products for building; pipes, not of metal, for 
building purposes; concrete; concrete building 
elements; roof coverings, not of metal; bituminous 
coatings for roofing (except for sealing and insulating 
purposes); windows, not of metal; felts for building; 
gravel; sand for building purposes; prefabricated 
swimming pools (not of metal); prefabricated chimneys, 
not of metal; floor tiles, not of metal; tile floorings, not of 
metal; binding material for road repair; road coating 
materials. 

  Klasse 37   Construction services; providing information relating to 
building construction; providing online information 
relating to building construction; provision of 
construction information, in particular with respect to 
the field of application and use of building materials; on 
site project management relating to the construction of 
buildings; construction project management in the 
course of building construction (construction 
supervision); rental of building tools; rental of building 
materials; repair in the field of buildings above ground, 
underground engineering and completion of interiors; 
construction of interior accommodation. 

  Klasse 42   Technical consultancy services relating to civil 
engineering; engineering consultancy relating to 
manufacture; technical consulting in the field of 
environmental engineering; civil engineering planning 
services; architectural and engineering services; 
engineering consultancy services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1459680 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.21 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006318 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ThoughtSpot, Inc., 910 Hermosa Court, CA94085 
SUNNYVALE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer hardware; computer hardware and software 

systems for providing integrated business management 
intelligence by combining information from various 
databases and presenting it in an easy-to-understand 
user interface; computer software that provides 
integrated business management intelligence by 
combining information from various databases and 
presenting it in an easy-to-understand user interface. 

  Klasse 35   Arranging and conducting business conferences in the 
field of business intelligence. 

  Klasse 41   Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, workshops, online tutorials and computer 

application training in the fields of computer software, 
business analytics and business intelligence and 
distributing course materials in connection therewith; 
the provision and publication of blogs, non-
downloadable webinars, non-downloadable articles and 
training guides and non-downloadable videos in the 
field of computer software, business analytics and 
business intelligence; providing training in the use of 
computer software. 

  Klasse 42   Providing online, non-downloadable software that 
provides integrated business management intelligence 
by combining information from various databases and 
presenting it in a user interface; providing online, non-
downloadable software in the field of artificial 
intelligence, namely, software for use in searching, 
analyzing, integrating, managing, and reporting 
business data, and software for use in natural language 
processing; providing online, non-downloadable 
software that uses artificial intelligence to analyze 
business data; providing online, non-downloadable 
software for machine learning, namely, software for use 
in searching, analyzing, integrating, managing, and 
reporting business data; providing online, non-
downloadable software for analytics, namely, software 
for use in searching, analyzing, integrating, managing, 
and reporting business data; providing online, non-
downloadable software for business intelligence, 
namely, software for use in searching, analyzing, 
integrating, managing, and reporting business data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1462774 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 201905723 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.04.25 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.21, CH, 727608 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JT International SA, 8 rue Kazem Radjavi, 1202 
GENEVA, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Tobacco, raw or manufactured; smoking tobacco, pipe 

tobacco, rolling tobacco, chewing tobacco, snus; 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; cigarette paper, 
matches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1466413 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 201906717 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.16 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.19, EM, 017932290 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 
Haberlandstrasse 55, 81241 MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Polishing and abrasive belts [parts of machines]; 

polishing and abrasive sleeves [parts of machines]; 
polishing and abrasive brushes [parts of machines]; 
polishing and abrasive pins [parts of machines]; 
polishing and abrasive strips [parts of machines]; 
polishing and abrasive discs [parts of machines]; 
machine-operated tools for materials of all kinds, in 
particular tools with polishing and abrasive belts, 
polishing and abrasive sleeves, polishing and abrasive 
brushes, polishing and abrasive pins, polishing and 
abrasive strips, polishing and abrasive discs, included 
in this class; cutting, drilling, abrading, sharpening and 
surface treatment machines and apparatus; polishing 
wheels. 

  Klasse 8   Hand-operated polishing and abrasive tools, namely 
polishing and abrasive belts, polishing and abrasive 
sleeves, polishing and abrasive brushes, polishing and 
abrasive pins; polishing and abrasive strips [hand 
tools]; polishing and abrasive discs [hand tools]; hand-
operated tools for materials of all kinds, in particular 
tools with polishing and abrasive belts, polishing and 
abrasive sleeves, polishing and abrasive brushes, 
polishing and abrasive pins, polishing and abrasive 
strips, polishing and abrasive discs, included in this 
class; emery boards; grinding blocks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1469564 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.28 

(210) Nasj. ref.nr: 201907358 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.05.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tandem Money Limited, 40 Bernard Street, WC1N1LE 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Payment processing; electronic payment services; 

payment transaction card services; financial payment 
services; payment administration services; processing 
payments made by charge cards; financial transfers 
and transactions, and payment services; processing 
electronic payments made through prepaid cards; 
smart card and charge card services; real estate 
affairs; credit card and debit card services; money 
exchange services; property valuation; advising and 
assisting others in respect of their changing suppliers of 
insurance, credit card, bank and financial services; 
money exchange services; sponsorship services; 
consultancy and advisory services concerning; issuing 
of travellers' cheques; telephone banking services; 
information, advisory and consultancy services relating 

to the foregoing. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1470362 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201907642 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.06 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.18, EM, 017986514 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIOTIC-FULL EYES 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ORVEDA LIMITED, 3 Rutland Road, SW7 1BL 
LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and 

salts for nonmedical use; toilet soaps; body 
deodorants; tanning and after-sun milks, gels and oils 
(cosmetics); shampoos; gels, foams, balms and 
aerosol products for hair care and hair styling; hair 
sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving 
and setting products; essential oils. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1473262 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.02 

(210) Nasj. ref.nr: 201908338 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.06.20 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.16, US, 88387959 

2019.04.16, US, 88387980 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LoveShackFancy, LLC, Suite 1104, 210 11th Avenue, 
NY10001 NEW YORK, USA 

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

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 18   All-purpose carrying bags; all-purpose leather straps; 
amenity bags sold empty; animal carrier bags; 
backpacks; backpacks for pets; baggage tags for travel 
bags; beach bags; business card cases; carry-on bags; 
coin purses; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases 
sold empty; clutches; duffel bags; fanny packs; fitted 
belts for luggage; fitted protective covers for luggage; 
garment bags for travel; handbags; knapsacks; leather 
credit card holders; luggage; luggage tags; messenger 
bags; purses; shoulder bags; toiletry bags sold empty; 
tote bags; traveling bags; travel cases; umbrellas; 
vanity cases sold empty; wallets. 

  Klasse 35   Online retail store and retail store services featuring 
clothing, bags, accessories and related merchandise. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1476654 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.26 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2019.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 201911498 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.05, EM, 018019073 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Metso Minerals Oy, Lokomonkatu 3, 33900 TAMPERE, 
Finland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Steel balls; plates of metal; linings of metal; bars of 
metal; cones of metal; filling segments of metal; liners 
of metal; lifter bars of metal; shell plates of metal; cover 
plates of metal; grates of metal; profiles of metal; hooks 
of metal; fixing devices of metal; seals of metal; pipes 
of steel; wear resistant linings, coverings, plates and 
bars of metal; rails of metal; railway switches; metallic 
moulds for casting; steel alloys; stainless steels; blades 
of metal. 

  Klasse 7   Screening machines; crushing machines; conveying 
machines; screening panels (parts of machines); 
screening media (parts of machines); side liners for 
screening, crushing and conveying machines; conveyor 
belts for conveying machines; protective elements for 
screening, crushing and conveying machines; grinding 
mills; wear parts for grinding mills, and screening, 
crushing and conveying machines; mill trommels; 
plates of metal for trommel screens; linings of rubber 
for grinding mills; screen panels of rubber and 
polyurethane for grinding mills; linings for grinding mills; 
bars for grinding mills; plates for grinding mills; filters 
for grinding mills; cones for grinding mills; filling 
segments for grinding mills; lifter bars for grinding mills; 
shell plates for grinding mills; head plates for grinding 
mills; grate plates for grinding mills; pulp filters for 
grinding mills; center cones for grinding mills; liners for 
grinding mills; lifter bars of metal for grinding mills; 
grates for grinding mills; impeller arms for grinding 
mills; base liners for grinding mills; wall liners for 
grinding mills; door liners for grinding mills; baffles for 
grinding mills; corner liners for grinding mills; hold down 
bars for grinding mills; retaining screens for grinding 
mills; retaining screens (parts of machines); dust 
removing installations for cleaning purposes; wear 
linings for machines; blades for machines; belt cleaners 
for machines; belt guides for machines; seals for 
machines; service and inspection windows for 
machines; impact bars for machines; glide bars for 
machines; loading cradles for machines; roller guards 
for machines; pulley guards for machines; protection 
sleeves for machines; pulleys for machines; roller 
protectors for machines; belt turners for machines; 
glide blocks for machines; conveyor idlers for 
machines; sealing joints (parts of machines); hoses and 
pipes for machines; pipes for machines; valves for 
machines; grinding rolls; sizing machines; wear 
resistant linings, coverings, plates and bars for 
machines; flotation machines; separating machines; 
filtering machines; dewatering machines; sedimentation 
machines; pressing machines; feeding machines; 
railcar and barge pulling machines; bin discharging 
machines; unloading machines; cranes; lifting 
apparatus; pelletizing and sintering machines; railcar 
dumpers and positioners (machines); reclaimers 
(machines); rotary breakers (machines); unloading and 
loading machines; ship trimmers and throwers 
(machines); stacker reclaimers (machines); pelletizing 
machines; calcining machines; machines for grinding, 
crushing, shredding, shearing, pressing and cutting; 

cutting tables for machines; screw liners for grinding 
mills; pumps. 

  Klasse 17   Sheetings of rubber; sheetings of polyurethane; 
linings of rubber and polymer; filters of rubber; bars of 
rubber; plates of rubber; cones of rubber; belts of 
rubber; screen panels of rubber and polyurethane; lifter 
bars of rubber; shell plates of rubber; head plates of 
rubber; grate plates of rubber; rubber pulp filters; center 
cones of rubber; filling segments of rubber; liners of 
rubber; impeller arms of rubber; base liners of rubber; 
wall liners of rubber; door liners of rubber; baffles of 
rubber; corner liners of rubber; hold down bars of 
rubber; wear linings of rubber; wear linings of 
polyurethane; sleeves of polyurethane; seals of rubber; 
hoses and pipes of rubber; glass fiber filtering 
materials; filtering materials of semi-processed foams 
of plastic; linings of polyurethane; dust seals; wear 
resistant linings, coverings, plates and bars of rubber. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1476865 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.15 

(210) Nasj. ref.nr: 201909324 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.11 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.19, EM, 018024770 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KROEYER INVEST ApS, Literbuen 11, 2740 
SKOVLUNDE, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   headgear; gloves (clothing), mittens, knitted gloves, 

ski gloves, gloves for biking, gloves for hunting, gloves 
for mountain climbing and hiking, gloves for canoeing 
and kayaking. 

  Klasse 35   Retail and wholesale services with headgear, 
underwear, trousers, jackets, anoraks sweat suits, 
sweatpants, sweatshirts, sweaters, mittens, caps, sun 
visors [headwear], mufflers, shorts, vests, t-shirts; retail 
and wholesale services with tennis shirts overalls, 
hoodies, leg and sleeve warmers, gloves, knitted 
gloves, ski gloves, gloves for biking, gloves for hunting, 
gloves for mountain climbing and hiking, gloves for 
canoeing and kayaking, speed suits [for sports]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478588 
(151) Int.reg.dato: 2018.11.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.11.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201909842 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.24, CH, 722853 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21, 3362 
NIEDERÖNZ, Sveits 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Bending machines; bending presses; press brake; 
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stamping machines; presses (machines for industrial 
use); straighteners; deep-drawing presses; forming 
machines; drills; drilling heads (parts of machines); drill 
bits (machine parts), drill holders (machine parts), 
chisels for machines; engraving machines; hole 
punching machines; saws (machines); cutting 
machines; machines for cutting (milling tools); filters 
(parts of machines, motors or engines); pumps 
(machines); pumps (parts of machines, motors or 
engines); sludge collectors (machines); guides for 
machines; bearings (machine parts); machine 
housings; machinery gears; machine stands; machine 
tables; machine shafts; tools (parts of machines); tool 
holders (parts of machines); roller bearings; chucks 
(parts of machines); machine bearings; gas-operated 
cutting torches; plasma cutting and welding machines; 
gas-operated welding apparatus; gas-operated welding 
machines; machines for working glass; machine tools 
for glass processing, namely for the manufacture of 
structural glazing and glazing and glass plates for land 
vehicles and aircraft; glass cutting machines; lifting and 
hoisting platforms; loading machines, specifically for 
shipping installations and storage for raw material and 
semi-finished and finished products; automatic lifting 
devices and magazines as machine parts for storage, 
for accumulating, storing and providing raw materials, 
semi-finished or finished products and tools; cylinders 
for machines; cylinder pistons; welding apparatus 
(electric); welding machines (electric); automatic 
welding machines (electric); metal processing 
machines; machine tools; robots (machines); machine 
tools for beam machining of workpieces; water jet 
cutting machines; laser cutting machines; laser welding 
machines; accessories and auxiliary equipment 
(machines and machine parts) for beam machining of 
workpieces, spare parts for these items; parts and 
accessories of the above machines and tools, insofar 
as included in this class, in particular machine tools, 
handling equipment; spare parts for machines; lasers 
not for medical use, particularly for material machining, 
marking lasers. 

  Klasse 9   Distance measuring apparatus; range finders 
(telemeters); distance measuring equipment; 
measuring machines, measuring apparatus and 
instruments; frequency meters; speed indicators; length 
meters; goniometers; computers; computer operating 
programs (recorded); computer programs (recorded); 
computer programs (downloadable); computer software 
(recorded); data processing apparatus; data 
transmission devices; electronic publications 
(downloadable); data input and display apparatus; 
screens; video projectors; monitors (computer 
hardware); monitors (computer programs); interfaces 
(interface apparatus or interface programs for 
computers); holograms; control devices for loading 
apparatus; numerical controls for machine tools; 
electronic controllers; sensors, electrical and electronic 
apparatus for remote control of industrial operations; 
electronic signal transmitters and receivers; detectors; 
dosing devices; pressure gages; pressure recorders; 
laser, for non-medical use; light conductors, namely 
fiber optics (light guide); laser sources, not for medical 
use; hydraulic, electric, pneumatic and optical 
regulating devices for lasers and laser beams and laser 
guidance and mirror guidance, positioning components, 
light-conducting fiber components, beam forming 
devices and the processes and sensors therefor; 
objectives (lenses) (optics); optical fiber cables; optical 
lenses; prisms (optics); mirrors (optics); actinometers 
(beam meters); logs; magnifiers (optics); barcode 
readers; compasses (measuring instruments); lasers 
(machines for producing a laser beam). 

  Klasse 11   Pressure accumulators; refrigeration installations and 
machines; refrigeration apparatus; cooling apparatus 
and installations; cooling apparatus and machines; 
cooling devices for lasers; control and safety 
accessories for gas apparatus; heat exchangers; water 
filtration apparatus; water cooling installations. 

  Klasse 37   Installation and repair of electric apparatus; 

installation and repair of refrigerating apparatus; 
installation, maintenance and repair of machines; repair 
of pumps; installation of machine tools and associated 
auxiliary equipment; maintenance work on machine 
tools and laser installations; repair services for related 
to laser cutting machines; installation services to 
provide Internet access on machinery control systems 
and to provide Internet applications on machinery 
control systems; installation of hardware for Internet 
access. 

  Klasse 40   Information about material processing; milling; 
engraving; cutting of materials; cutting with water jet; 
cutting with laser beam; laser engravings; metal 
machining; sawing; sanding; welding; water jet 
machining; water treatment; custom assembly of 
materials for third parties; material processing, namely 
identifying and marking; rental of machines for material 
machining; providing information in the field of material 
processing, especially of machine-specific information, 
on the Internet and on screen. 

  Klasse 41   Recording of video recordings; demonstration lessons 
in practical exercises; on-line providing of electronic, 
non-downloadable publications; on-line publication of 
electronic books (and magazines); organization of fairs 
for cultural and entertainment purposes, conferences, 
congresses, meetings and symposiums; organization 
and conducting of seminars; organization and 
conducting of workshops (training); training in the 
operation and maintenance of machine tools; training in 
the creation of computer programs for machine tools; 
education and further training, in particular in the field 
of material processing, IT and business organization; 
organization of contests; organization of exhibitions for 
courses; production of video films. 

  Klasse 42   Updating of computer software; consultancy in the 
field of energy saving; computer software consulting; 
computer system analyses; design of computer 
software; computer system design; provision of 
engineering services; creation of programs for data 
processing; preparation of technical expert reports; 
research in the field of technology; research in the field 
of mechanical engineering; hosting of Web sites; 
installation of computer programs; conversion of 
computer programs and data (other than physical 
conversion); copying of computer programs; testing of 
materials; quality control (tests); research and 
development services for others regarding new 
products; technical project planning; rental of computer 
software; maintenance of computer software; water 
analysis; recovery of computer data; scientific and 
industrial research; technical development and 
engineering activities; preparation of computer 
programming aids and tools (programming tools) and 
programs for machine tools; monitoring, control, 
maintenance of computer software via data lines 
(teleservice), also via the Internet, in particular remote 
control, remote malfunction diagnosis, troubleshooting, 
including remote programming of machine controls for 
troubleshooting, maintenance and installation of 
machinery control software, installation of firmware 
updates in machine controls for troubleshooting; 
development, installation, maintenance, copying, 
conversion, updating of computer programs and 
computer software including via the Internet; remote 
programming of machine controls; hosting of online 
services in the field of machines, specifically providing 
software via data rows/computer networks and 
providing information, namely specific information on 
the Internet for the design of machinery; provision of 
software for machine control on the Internet; design 
and planning of telecommunication solutions in the field 
of machinery, especially of telecommunication solutions 
for remote diagnostics of machine malfunctions and for 
machinery services using telecommunication 
technology; proposal and development of software for 
controlling, regulating and monitoring water jet and 
laser beam installations as well as press brakes; 
consultancy and information relating to the design and 
development of computer hardware and software; 
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technical support services, repair of operating systems 
and computer programs provided by computer 
specialists, namely technical project planning and 
technical project management; construction planning; 
scientific and industrial research, especially in the field 
of mechanical engineering; delivery of services by a 
computer specialist, namely project management and 
Internet access planning on machine controls as well 
as planning and providing Internet applications on 
machine controls. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478836 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201909873 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.05, DK, VA 2018 

02102 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LUNDBECKFONDEN, Scherfigsvej 7, 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Education; training and instruction; provision of 

training courses; cultural activities; arranging and 
conduction of conferences, congresses, seminars, 
symposiums and workshops; news reporters services; 
publishing services (including electronic publishing 
services). 

  Klasse 42   Scientific research for medical purposes; scientific and 
technological services; providing scientific information; 
providing scientific research information and results 
from an online searchable database; provision of 
information relating to scientific research; preparation of 
reports relating to scientific research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1478857 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 201909875 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.07.25 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.11, DE, 30 2018 111 

354 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sabik Offshore GmbH, Wilhelm-Maybach-Straße 3, 
19061 SCHWERIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Providing access to information on the Internet; 

providing access to databases; brokering access to 
databases (terms considered too vague by the 
International Bureau - rule 13 (2) (b) of the Common 
Regulations); providing access to databases on the 
Internet; providing access to information, data, readings 
on the Internet; telecommunications via platforms and 
portals on the Internet; electronic exchange of data via 
Internet platforms; providing access to computer 

programs in data networks; email services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1480962 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201910397 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Copper Dog Whisky Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, EH12 9DT EDINBURGH, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, 

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

  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beers); whisky; Scotch 
whisky; malt whisky; blended whisky. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1482589 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.07 

(210) Nasj. ref.nr: 201910742 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.15 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.12, EM, 017984495 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & 
KNOWLEDGE FOR SOCIETY, Via Pier Carlo Boggio 
61, 10138 TORINO, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Security control apparatus; computer software for the 

remote control of security apparatus; control panels for 
security alarms; software to control building 
environmental, access and security systems; wireless 
controllers to remotely monitor and control the function 
and status of security systems; target surveillance 
apparatus [electric]; target surveillance apparatus 
[electronic]; target surveillance apparatus [optical]; 
target surveillance apparatus [satellite]; target 
surveillance apparatus [telescopic]; computer graphics 
software; software for online messaging; computer 
application software for mobile telephones; privacy 
protection software; facial recognition software; facial 
analysis software; computer e-commerce software; 
software for GPS navigation systems; 
telecommunications cables; aeronautical 
communications apparatus; communications apparatus 
for vehicles; humanoid robots with artificial intelligence.  

  Klasse 12   Drones; civilian drones; military drones; camera 
drones; pilotless aircraft. 

  Klasse 16   Photographs; calendars. 
  Klasse 41   Publishing relating to science, technology and 
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research; providing online electronic publications; 
organisation of in-person forums, publication of books, 
providing online electronic publications, non 
downloadable, providing of non-downloadable online 
publications, electronic desktop publishing; 
organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; publication of texts, other than publicity texts; 
publication of electronic books and journals on-line; 
publication of texts. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483288 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201910976 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.24, US, 88168203 

2018.10.24, US, 88168204 
2018.10.24, US, 88168207 

(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Piazza Technologies, Inc., 101 University Avenue, 
Suite 300, CA 94301 PALO ALTO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Employment recruiting and career networking 

services; professional staffing and recruiting services; 
career placement consulting services; providing 
business information in the fields of recruitment, 
employment, careers, job resources and listings, 
resumes, human resources, career networking, 
professional staffing, and career development via a 
website; providing online business information in the 
fields of recruitment, employment, careers, job 
resources and listings, resumes, human resources, 
career networking, professional staffing, and career 
development; providing business information in the 
fields of recruitment, employment, careers, job 
resources and listings, resumes, human resources, 
career networking, professional staffing, and career 
development via online interactive databases and 
online searchable databases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483554 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.19 

(210) Nasj. ref.nr: 201911021 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.19, EM, 018002009 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Spektrumare AB, Stationsvägen 25, 83013 ÅRE, 
Sverige 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Snow goggles; sunglasses; helmets for use in sports; 
gloves for protection against accidents; bags adapted 

for laptops. 
  Klasse 18   Bags; rucksacks; kit bags; overnight bags. 
  Klasse 25   Sportswear; clothing for skiing; gloves [clothing]; 

fingerless gloves; ski gloves; caps [headwear]; caps 
with visors; waterproof outerclothing; functional 
underwear; shoes; athletic shoes; ski boots. 

  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles; sports equipment; 
body protectors for sports use; cases adapted for 
sporting articles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1483796 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 201911062 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.10.04, US, 88142603 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Yext, Inc., 1 Madison Avenue, 5th Floor, NY10010 
NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising and commercial information services, via 

the internet; advertising and marketing; on-line 
advertising and marketing services. 

  Klasse 42   Cloud computing featuring software for use in 
electronic storage and sharing of data and information; 
platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in integrating, storing and 
managing business directory listings, website content, 
online store webpages, social media webpages, 
marketing campaigns, business information, 
commercial information, customer and employee data, 
and information regarding people, places, events and 
products in the fields of advertising, marketing, 
geomarketing, namely, marketing services using 
location and geographic information, and mobile 
marketing, namely, marketing services delivered to 
mobile phones, handheld computers and portable 
computing devices; providing a web site featuring 
technology that enables users to manage business 
directory listings, website content, online store 
webpages, social media webpages, marketing 
campaigns, business information, commercial 
information, customer and employee data, information 
regarding people, places, events and products in the 
fields of advertising, marketing, geomarketing; software 
as a service (SAAS) services featuring software for 
enabling users to list, search, create, identify, analyze, 
report, update, edit, customize, synchronize, integrate, 
post, store, manage and share location-based data, 
and information that is stored in multiple online data 
sources; application service provider featuring 
application programming interface (API) software for 
integrating business and marketing information into 
websites. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1483990 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201911102 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, EM, 018002818 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZERNON GmbH, c/o Flick Gocke Schaumburg, 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Partnerschaft mbB, Fritz-Schäffer-Strasse 1, 53113 
BONN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial management of shares in other companies. 
  Klasse 45   Industrial property rights management; licensing 

authority services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484003 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.22 

(210) Nasj. ref.nr: 201911106 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2018.12.20, EM, 018002816 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZERNON GmbH, c/o Flick Gocke Schaumburg, 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Partnerschaft mbB, Fritz-Schäffer-Strasse 1, 53113 
BONN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial management of shares in other companies. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484019 
(151) Int.reg.dato: 2019.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201911110 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jenna Unwin, Dermaplane Uk, unit 10.2, The 
Matchworks, 140 Speke road, Garston, L192PH 
LIVERPOOL, MERSEYSIDE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Training courses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484343 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201911155 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.22 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.23, EM, 018054866 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 L-Fashion Group OY, Tiilimäenkatu 9, 15680 LAHTI, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Life jackets; sunglasses for pets; life jackets for pets; 

protective goggles for pets; reflective articles for wear 
for pets, for the prevention of accidents; reflective 
safety vests for pets; bags adapted for laptops; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; cases for smartphones; cell phone straps; 
covers for tablet computers; decorative magnets; diving 
suits; smartwatches; wearable activity trackers; 
electronic collars to train animals. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage and carrying bags; bags; bags for 
campers; bags for climbers; bags for sports; beach 
bags; handbags; rucksacks; shopping bags; garment 
bags for travel; umbrellas and parasols; umbrella 
covers; walking sticks; hiking sticks; whips, harness 
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and saddlery; collars, leashes and clothing for animals; 
business card cases; key cases; luggage tags; pocket 
wallets; sling bags for carrying infants; vanity cases, not 
fitted; shoes for animals. 

  Klasse 25   Bandanas [neckerchiefs]; fishing vests; clothing for 
swimming; layettes [clothing]; dresses; gaiters; gloves 
[clothing]; underwear; waterproof clothing; headbands 
[clothing]; hosiery; neckties; sleep masks 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484445 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.26 

(210) Nasj. ref.nr: 201911347 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2019.01.17, DE, 30 2019 100 

591 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amann & Söhne GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 1, 
74357 BÖNNIGHEIM, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 23   Threads and yarns. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484576 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201911367 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.10, CN, 37411960 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SHENZHEN LENKENG TECHNOLOGY CO., LTD., 3F 
& west 4F, Jinguangxia Culture & Tech Park, 3 
Guangxia Road, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 
Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Digital photo frames; electric door bells; encoded 

identification bracelets, magnetic; identity cards, 
magnetic; record players; switches, electric; electronic 
pens [visual display units]; electronic interactive 
whiteboards; digital bathroom scales; integrated 
circuits; pedometers; interactive touch screen 
terminals; connected bracelets [measuring 
instruments]; electronic tags for goods; video printers; 
digital signs; wireless routers; cabinets for 
loudspeakers; LCD projectors. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1484777 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.09 

(210) Nasj. ref.nr: 201911398 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.30, DE, 30 2018 028 

674 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Webasto SE, Kraillinger Strasse 5, 82131 GAUTING 
(STOCKDORF), Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Goods of metal, not included in other classes, namely 

metal pipes, connectors for metal pipes, valves or 
slides of metal, excluding machine parts, metal cables, 
metal straps, metal supports, wire of metal, molded 
parts of metal, locks of metal, vehicle locks of metal, 
locks of metal (excluding electric), metal door handles, 
skylights of metal, metal window frames, ventilation 
grilles of metal for installation in windows, metal boxes, 
metal containers, closures of metal for containers; 
mounting stands; hose and pipe clamps; hinges; pot 
hooks of metal (excluding machine parts); guide tubes 
and guide rails; grids, pipes, hoses, metal pipes for 
ventilation and air-conditioning systems, sliding rails of 
metal. 

  Klasse 7   Machinery for the production of electrical and 
electronic circuits; machines for metal processing; 
machines for plastic processing; machines for rubber 
processing; machines for the preparation of surfaces 
for electrical and electronic components; machines for 
the conditioning of surfaces for electrical and electronic 
circuitry; machine tools, couplings and transmission 
devices (other than for land vehicles); electric motors 
and internal combustion engines, electric drives, 
compressors, condensers; cranking, tilting, folding, 
turning, lifting and lowering mechanisms; machine 
parts, namely lids, covers, roof, roof lining and cover 
frames, housings, claddings, hoods, manifolds [parts of 
machines], flaps; nozzles as parts of machines; filters 
[engine parts]; glow plugs for diesel engines; valves 
[machine parts]; tank collectors [machine parts]; 
impulse dampers for pumps; silencers; blowers; fans 
for motors; pumps; atomizers [machines]; reformers, 
namely mechanical apparatus for generating hydrogen 
by means of electrolysis or electro-chemical conversion 
of fossile and biogene energy sources; power 
generation devices for vehicles; oil pans for 
automobiles; ignition coils [parts of engines]. 

  Klasse 9   Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulation, regulating or controlling 
electricity; drive cables for electrical controls; software; 
remote controls; transmitters and receivers for the 
remote control of vehicle components; measuring, 
testing and checking instruments and apparatus; wiring 
harnesses; electrical connections; fuses; relays; 
switches; pressure monitors; protective switches; 
thermostats; temperature limiters; sensors; voltage 
regulators and interference suppression units for air-
conditioning units; devices for generating electrical 
energy by means of solar cells, namely solar cells and 
solar collectors for electricity generation, in particular 
for land and water vehicles and for their components; 
electrical control systems for energy management; 
heating batteries; fuel cells; mains chargers; electronic 
charging modules; charging stations for electric 
vehicles; chargers for rechargeable devices; batteries 
and battery chargers for electric vehicles; electric 
charging columns, electrical power supplies; power 
supply units; current regulators; devices and 
accessories for charging electric vehicles, namely 
charging stations for electric vehicles; batteries for 
electric vehicles; electric batteries for the power supply 
of electric vehicles. 

  Klasse 11   Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
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cooking, refrigerating, drying, ventilating and water 
supply; air-conditioning, cooling, ventilating and heating 
equipment for vehicles including HVAC (heating- 
ventilation-air-conditioning) units for land vehicles; 
water and air-heating equipment for vehicles; electric 
windscreen defrosters; electric water heaters and 
engine pre-heating equipment; stationary air-
conditioning systems for vehicles; electric heating 
apparatus; supplementary heaters for vehicles; roof-top 
air conditioning systems, HVAC (heating-ventilation-air-
conditioning) units for land vehicles; lights; filters for 
heating and ventilation systems; air filters for air-
conditioning units; refrigerating agent collectors, 
distributors and driers as parts of air conditioning units 
and cooling instruments; heat exchangers; hot-water 
boilers; condensate removal apparatus as part of 
ventilation instruments; evaporators. 

  Klasse 12   Vehicle accessories; vehicle roofs and tops, in 
particular sliding, tilting, sliding/tilting, spoiler, lamella, 
sun, flapping and folding roofs, all-glass roofs, fixed-
element convertible tops, convertible tops; sun blinds 
for vehicles; ventilation flaps for vehicles; adjustable 
vehicle windows, in particular side and rear windows, 
folding, tilting and finned windows; vehicle window 
winders; vehicle roof linings and body components; 
spoilers, wind and water deflectors specifically 
designed for vehicles, aerial conductors, ski and 
luggage carriers for vehicles; modular roofs, roof 
modules for vehicles; movable parts for vehicles, 
namely sliding floors, pull-out loading floors; dimmable 
glass windows, doors for vehicles; solar roofs for 
vehicles; skylights for vehicles; tail lifts for vehicles; tail 
lifts (parts of land vehicles); couplings for motor 
vehicles. 

  Klasse 17   Goods made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos 
and mica, namely rubber hoses, electrically conductive 
rubber in extruded form for use in manufacture [semi-
finished products], gutta-percha in raw or partially 
worked condition, rings of rubber, rubber hoses, rubber 
hoses for air conditioners, rubber seals, rubber 
stoppers, insulating covers of rubber for switches, 
insulating rubber covers for electrical components, 
rubber for electrical insulation, rubber for heat 
insulation, asbestos packings, asbestos coverings, 
asbestos fibers, asbestos fabrics for use as cable 
insulation, mica electrical insulators; plastics in 
extruded form for use in manufacture, in particular lids, 
covers, roof, roof lining and cover frames, housings, 
claddings, hoods, flaps, grilles, guide tubes and guide 
rails and sliding elements; gaskets; packing and 
insulating material, pipes, hoses, tubes, all the 
aforesaid goods of plastic; sealing material. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services for vehicles, apparatus 
for locomotion by land, air or water, vehicle roofs and 
tops, in particular sliding, tilting, sliding/tilting, spoiler, 
lamella, sun, flapping and folding roofs, all-glass roofs, 
fixed- element convertible tops, convertible tops, sun 
blinds for vehicles, ventilation flaps for vehicles, 
adjustable vehicle windows, in particular side and rear 
windows, folding, tilting and finned windows, vehicle 
window winders, vehicle roof linings and body 
components, spoilers, wind and water deflectors 
specifically designed for vehicles, air guides, ski and 
luggage carriers for vehicles, modular roofs, roof 
modules for vehicles, movable areas for vehicles, 
namely sliding floors, pull-out loading floors, dimmable 
glass surfaces, doors for vehicles, solar roofs for 
vehicles, roof lights for vehicles, mounting stands, 
guide tubes and guide rails, hose and pipe clamps, 
hinges, couplings, drive cables, toothed racks, guide 
pipes and rails, grids, tanks, pipes, hoses, pipes and 
manifolds (including those for land vehicles), 
electromotors and gearboxes for the transport of power 
(excluding those for land vehicles), electric motors and 
combustion engines, electric drives, compressors, 
condensers, crank, tilting, folding, rotating, lifting and 
lowering mechanisms, machine parts, namely lids, 
covers, roof, roof lining and cover frames, housings, 
claddings, hoods, flaps, nozzles, filters, glow plugs, 

valves, impulse dampers, silencers, blowers, fans, 
pumps, ignition coils [parts of engines], reformers, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
converting, storing, regulating and controlling electricity, 
charging devices, charging stations, charging modules, 
tail lifts, charging devices for rechargeable devices, 
batteries and battery chargers for electric vehicles, 
electric charging columns, power generation apparatus 
for vehicles, software, remote controls, transmitters and 
receivers for the remote control of vehicle components, 
measuring, test and control devices, cable harnesses, 
electrical plug connections, fuses, relays, switches, 
pressure monitors, protective switches, thermostats, 
temperature limiters, sensors, voltage regulators and 
interference suppression sets for air conditioning 
systems, devices for generating electrical energy by 
means of solar cells, in particular for land vehicles and 
their components, electrical and mechanical control 
devices, heating batteries, fuel cells, lighting, heating, 
steam generating, cooking, cooling, drying, ventilation 
and water supply apparatus, floor-mounted air 
conditioners for vehicles, electric heaters, auxiliary 
heaters for vehicles, water heaters, air-conditioning 
units for HVAC systems, lights, filters, refrigerant 
collectors, distributors and dryers, heat exchangers, 
instantaneous heaters, tank collectors, condensation 
extractors, evaporators, vehicles, apparatus for 
locomotion by land, air or water, roofs and hoods for 
vehicles, in particular sliding, lifting, sliding, spoiler, 
lamella, sun, flapping and folding roofs, all- glass roofs, 
fixed-element convertible roofs, convertible roofs, sun-
blinds and ventilation flaps for vehicles, adjustable 
vehicle windows, in particular side and rear windows, 
folding, tilting and finned windows, vehicle window 
lifters, vehicle roof linings and body parts, vehicle 
spoilers, wind and water deflectors, air guiding devices, 
ski and luggage carriers for vehicles, module roofs, roof 
modules for vehicles, mobile surfaces for vehicles, 
sliding floors (including equipment), manuals, printed 
publications, books, magazines, periodicals, 
newspapers, printed matter, rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, plastics in extruded form for use in 
manufacture, in particular lids, covers, roof, roof lining 
and cover frames, housings, claddings, hoods, flaps, 
grids, guide tubes and guide rails as well as sliding 
elements, gaskets, packing and insulating material, 
pipes, hoses and tubes, washers, hose and pipe 
clamps, all the aforesaid goods of plastic, gaskets, 
sealing, packing and insulating material; online services 
of an e-commerce provider, namely presentation of 
goods and services, order acceptance and 
administrative order processing, invoicing; mediation 
and conclusion of commercial transactions for others 
via online shops.  

  Klasse 37   Repair of ships, repair of motor vehicles, repair and 
maintenance of motor vehicles and their parts, repair of 
vehicles, repair of watercraft, repair and maintenance 
of electric vehicles, repair and maintenance of cooling 
systems of vehicles, repair of heaters, repair of air-
conditioning systems, repair of electronic devices, 
repair or maintenance of machinery and equipment for 
the distribution and control of electrical energy; 
installation of electric heaters, installation of heaters, 
installation of electric generators, installation of air-
conditioning systems; installation of electrical 
equipment, installation of electrical and electronic 
equipment, installation of electrical and electronic 
equipment in automobiles, installation of electrical 
equipment, maintenance services; care and cleaning of 
vehicles and their parts and accessories; maintenance, 
repair and servicing of electricity generating equipment; 
installation and maintenance of computer hardware; 
recharging of batteries and accumulators recharging 
services for electric vehicles; vehicle battery charging; 
installation of hardware for computer networks. 

  Klasse 38   Providing access to computer programs in data 
networks, namely transmission of data and software 
into digital networks; services of a network operator, 
information broker and provider, namely leasing of 
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access time to data networks and computer databases, 
in particular on the internet. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
related design services; industrial analysis and 
research services; design, development, updating and 
installation of computer software; engineering services; 
technical consulting for product planning, development, 
production and marketing; technical consultancy and 
development in the field of automotive engineering; 
creating programs for data processing; electronic data 
processing services, namely consultancy, 
development, creation and design of software and its 
implementation; services relating to the security of 
information, namely selection, configuration and 
maintenance of firewall systems and firewall software; 
technical project studies in the fields of computer 
hardware and computer software; technical advice on 
the use of the internet; industrial research, design and 
development of plants, equipment and apparatus in the 
field of electrical energy transmission and distribution 
systems; development of electric accumulators and 
electric batteries; technical consultancy, in particular in 
the field of energy transmission and distribution; 
development and rental of data processing and process 
engineering programs, in particular for the construction, 
equipment, installation and operation of energy 
transmission and distribution facilities; technical project 
management for engineering in the field of energy 
transmission and distribution. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485048 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.08 

(210) Nasj. ref.nr: 201911437 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RTL Disney Fernsehen GmbH & Co. KG, Picassoplatz 
1, 50679 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; business management; business 

administration; office functions. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485085 
(151) Int.reg.dato: 2019.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201911446 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.08.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Zhuhai YASHA Bio-Technology Company Limited, 
Room 708, Zhongjian Building, No. 1155 Yingbin South 
Road, ZHUHAI, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Aromatic (essential oils); cosmetics; cosmetics for 

animals; mouth rinse; polishing preparations; cleaning 
preparations; facial cleanser; incense; perfumes; 
grinding preparations. 

  Klasse 5   Skin care (pharmaceutical preparations for -); 

medicines for human purposes; sunburn preparations; 
acne treatment preparations; burn treatment 
preparations; pharmaceutical preparations; medicinal 
infusions; biological preparations for medical purposes. 

  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments; receptacles for 
applying medicines; sterilized medical devices; sterile 
sheets (surgical); fumigation apparatus for medical 
purposes; dropper bottles for medical purposes; 
medical devices and instruments; testing apparatus for 
medical purposes; aerosol dispenser for medical 
purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485347 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.16 

(210) Nasj. ref.nr: 201911613 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.15, GB, 

UK00003413831 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner 
Road, HA14HF HARROW, MIDDLESEX, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Multimedia publishing relating to software for health 

training; multimedia publishing relating to digital 
simulation software for health training; writing of texts, 
other than publicity texts, namely virtual clinical cases 
and virtual consultations for health training; electronic 
libraries for providing electronic information (including 
archive information) in the form of texts and audio or 
video information for health training. 

  Klasse 44   Providing health information; providing of medical 
services; providing of services for medical and hygienic 
care; preparation of reports relating to health care 
matters; providing of information and data in relation to 
health via a website; providing of information and data 
relating to diseases, medical diagnostics, medical 
apparatus and clinical studies. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1485402 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201911621 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring 2-4, 69254 
MALSCH/HEIDELBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer software for remote 

monitoring and analysis; health monitoring software; 
measuring instruments, indicators to be used in relation 
to wheelchairs, power chairs, scooters and mobility 
equipment for handicapped and elderly people; 
software or digital tool providing information or data 
related to powerchairs and wheelchairs for health 
monitoring and analysis; mobile apps which collect and 
provide data and information from wheelchairs for 
remote health monitoring and analysis; software used 
to equip wheelchairs for the detection and monitoring of 
user conditions and the transmission of the said 
information for remote processing. 

  Klasse 10   Invalid walkers; lifting appliances for invalids; invalid 
lifts; patient monitoring sensors and alarms; patient 
monitoring instruments; physiological monitoring 
apparatus for medical use; electronic monitoring 
instruments for medical use; walking aids for medical 
purposes; orthopedic and mobility aids. 

  Klasse 12   Wheelchairs; electric wheelchairs; manual 
wheelchairs; wheelchairs for invalids; electrically 
operated wheelchairs; electrically-powered 
wheelchairs; manually operated wheelchairs; 
wheelchairs for the disabled; wheelchairs for 
transporting invalids; powered stand up wheelchairs; 
electric motors for wheelchairs; motorised wheelchairs 
for the disabled and those with mobility difficulties; 
strollers; invalids' carriages; manual and powered 
vehicles for providing or ensuring mobility of disabled 
persons, patients and the elderly; structural parts and 
fittings for wheelchairs and vehicles for the physically 
handicapped and those of reduced mobility; parts and 
fittings for vehicles. 

  Klasse 44   Medical diagnostic services; medical diagnostic 
services generated by and resulting from patient 
monitoring software and user-to-seat interface 
specifically for wheelchairs and devices intended to 
increase mobility for handicapped individuals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485408 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.05 

(210) Nasj. ref.nr: 201911622 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sunrise Medical GmbH, Kahlbachring 2-4, 69254 
MALSCH/HEIDELBERG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Downloadable computer software for remote 

monitoring and analysis; health monitoring software; 
measuring instruments, indicators; software or digital 
tool providing information or data related to 
powerchairs and wheelchairs for health monitoring and 
analysis; mobile apps which collect and provide data 
and information from wheelchairs for remote health 
monitoring and analysis; software used to equip 
wheelchairs for the detection and monitoring of user 
conditions and the transmission of the said information 
for remote processing. 

  Klasse 10   Invalid walkers; lifting appliances for invalids; invalid 
lifts; patient monitoring sensors and alarms; patient 
monitoring instruments; physiological monitoring 
apparatus for medical use; electronic monitoring 
instruments for medical use; walking aids for medical 
purposes; orthopedic and mobility aids. 

  Klasse 12   Wheelchairs; electric wheelchairs; manual 
wheelchairs; wheelchairs for invalids; electrically 
operated wheelchairs; electrically-powered 
wheelchairs; manually operated wheelchairs; 
wheelchairs for the disabled; wheelchairs for 
transporting invalids; powered stand up wheelchairs; 
electric motors for wheelchairs; motorised wheelchairs 
for the disabled and those with mobility difficulties; 
strollers; invalids' carriages; manual and powered 
vehicles for providing or ensuring mobility of disabled 
persons, patients and the elderly; structural parts and 
fittings for wheelchairs and vehicles for the physically 
handicapped and those of reduced mobility; parts and 
fittings for vehicles. 

  Klasse 44   Medical diagnostic services; medical diagnostic 
services generated by and resulting from patient 
monitoring software and user-to-seat interface 
specifically for wheelchairs and devices intended to 
increase mobility for handicapped individuals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485413 
(151) Int.reg.dato: 2019.04.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.04.23 

(210) Nasj. ref.nr: 201911625 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2018.11.09, US, 88187864 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KYLE Ltd., 3525 DEL MAR HEIGHTS RD, NO. 329, 
CA 92130 SAN DIEGO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 34   Chemical flavorings in liquid form used to fill personal 

electronic vaporizers and electronic cigarettes; 
cartridges, also known as pods, sold filled with 
chemical flavorings in liquid form for personal electronic 
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vaporizers and electronic cigarettes; smoker's and 
vaper's articles for personal electronic oral vaporizers 
and electronic cigarette accessories, namely, electronic 
cigarette holders and boxes for personal electronic 
vaporizers and electronic cigarettes; personal oral 
vaporizer and electronic cigarette accessories, namely, 
electronic cigarette holders; cartridges, also known as 
pods, sold filled with essential oil based liquid for 
personal electronic vaporizers and electronic 
cigarettes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1485473 
(151) Int.reg.dato: 2019.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 201911630 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2018.07.30, EM, 017937416 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 ZUMEX GROUP S.A., Polígono Industrial Moncada III 

C/Molí, 2, 46113 MONCADA (VALENCIA), Spania 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 35   Promotional, marketing, and advertising services; 
publication of advertising materials and texts; 
distribution of advertising material; marketing; creation, 
production, preparation, updating of advertising 
material; demonstration and exhibition services of 
goods for commercial purposes; management, 
preparation and organization of events, exhibitions, 
fairs and shows for commercial, promotional and 
advertising purposes; event marketing; organization of 
presentations for advertising purposes; promotion of 
the goods and services of others; organization of 
exhibitions for commercial purposes; providing 
multimedia space for commercial, promotional and 
advertising purposes; provision and rental of 
advertising space; provision and rental of online 
advertising space; provision of commercial information; 
distribution of advertising material [leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples]; commercial 
intermediation services; sponsorship search; 
promotional management of celebrities; negotiating 
advertising contracts; organization and conducting of 
advertising events; promoting products and services via 
sponsorship; organizing competitions for advertising 
purposes; promoting competitions and events; 
conducting testing for evaluating professional 
competences; sales promotion of products and 
services via promotional events; wholesale and retail 
sale services of promotional products, namely textile 
products, clothes, footwear, headgear, rucksacks, 
bags, suitcases, perfumery articles, cosmetics, lighting 
articles, crockery, glassware, cutlery, kitchen utensils, 
cookware, articles for making beverages, juicers, 

blenders, presses for making beverages, sharp objects, 
razors, calculating machines, data processing 
equipment, apparatus and instruments for signaling, 
weighing, measuring and teaching, lighting apparatus, 
jewelery and costume jewelry, timepieces, musical 
instruments, stationery, teaching material, printed 
matter, office requisites, trunks, suitcases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, saddlery, mirrors, frames, 
utensils and containers for domestic use, utensils and 
containers for kitchen use, utensils for the preparation 
of beverages, beverage containers, carpets, games, 
toys, household machines, beverages, articles of 
foodstuffs, foods, drinks, digital recording media, music 
and video recordings, downloadable multimedia files, 
carriers for sound and images, apparatus for the 
storage, recording, editing, reproduction and 
transmission of sound, image or data, photographic 
apparatus and instruments, cinematographic, optical, 
downloadable electronic publications, publications on 
paper, non-downloadable electronic publications, 
gymnastic and sporting articles, kitchenware, teaching 
material, books, magazines, downloadable electronic 
books and magazines, handbooks, publications, all 
these services also provided via global computer 
communication networks. 

  Klasse 41   Management, organization, holding of competitions 
and awards; entertainment services, namely game 
shows; competition organization consultancy; 
organization and conducting of competitions; 
organization of contests for cultural purposes; 
organization of competitions intended for 
entertainment; arranging of demonstrations for cultural, 
educational, training and entertainment purposes; 
gambling or betting services; production of television 
programs; distribution of television programs; 
production of talent competitions; preparation and 
production of television and radio programs; lending of 
books and other publications; electronic library 
services, training; conducting of classes; training 
courses; conducting of training, educational and leisure 
workshops; instruction services; training services; 
instruction services; publication and report service; 
providing electronic publications (not downloadable); 
publication of magazines, books and manuals; 
multimedia publishing; publication of educational 
material; education services; entertainment services; 
sporting and cultural activities; organization and 
conducting of lectures, conferences, congresses and 
symposiums; organization of training, educational and 
leisure exhibitions; preparation and organization of 
training seminars and workshops; exhibition services 
for entertainment purposes; organization of 
entertainment and cultural events; all of these services 
offered also via global computer communication 
networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1485689 
(151) Int.reg.dato: 2019.06.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.06.24 

(210) Nasj. ref.nr: 201911659 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.24, EM, 018054969 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 L-Fashion Group OY, Tiilimäenkatu 9, 15680 LAHTI, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Life jackets; sunglasses for pets; life jackets for pets; 

protective goggles for pets; reflective articles for wear 
for pets, for the prevention of accidents; reflective 
safety vests for pets; bags adapted for laptops; cases 
especially made for photographic apparatus and 
instruments; cases for smartphones; cell phone straps; 
covers for tablet computers; decorative magnets; diving 
suits; smartwatches; wearable activity trackers; 
electronic collars to train animals. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; animal skins and 
hides; luggage and carrying bags; bags; bags for 
campers; bags for climbers; bags for sports; beach 
bags; handbags; rucksacks; shopping bags; garment 
bags for travel; umbrellas and parasols; umbrella 
covers; walking sticks; hiking sticks; whips, harness 
and saddlery; collars, leashes and clothing for animals; 
business card cases; key cases; luggage tags; pocket 
wallets; sling bags for carrying infants; vanity cases, not 
fitted; shoes for animals. 

  Klasse 25   Bandanas [neckerchiefs]; fishing vests; clothing for 
swimming; layettes [clothing]; dresses; gaiters; gloves 
[clothing]; underwear; waterproof clothing; headbands 
[clothing]; hosiery; neckties; sleep masks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1486087 
(151) Int.reg.dato: 2019.05.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.05.29 

(210) Nasj. ref.nr: 201911718 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 GRIZZLY SNOW GRIP GmbH, Am Johannisberg 2, 
08606 OELSNITZ / VOGTLAND, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Crampons. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1487034 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.12 

(210) Nasj. ref.nr: 201912031 
(220) Notifikasjonsdato: 2019.09.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.02.12, EM, 18021531 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fastned B.V., James Wattstraat 77, 1097DL 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for the conduction, 

distribution, conversion, storage, regulation and 
management of electricity; data-processing equipment 
and computers; computer software and applications for 
mobile telephones and computers; debit cards 
(encoded or magnetic); encoded or magnetic cards, 
including credit cards and debit cards, payment cards 
(encoded or magnetic). 

  Klasse 35   Commercial intermediation services; business 
consultancy and providing of business information in 
relation to the sale of electricity, solar panels, heat 
pumps, LED lighting, photovoltaic apparatus for 
generating solar energy, renewable energy; mediation 
in the purchase and sale of electricity; sales promotion 
in relation to sustainable and electrical mobility; 
retailing in retail and convenience store outlets in the 
field of foodstuffs, beverages, accessories and 
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requisites for cars and vehicles, solar panels, heat 
pumps, LED lighting, photovoltaic apparatus for 
generating solar energy, encoded or magnetic payment 
cards, paper, cardboard, printed matter, newspapers, 
books and magazines (periodicals) and other printed 
materials. 

  Klasse 36   Financial and payment card services, namely credit 
card and debit card services, payment in cash, 
monetary affairs, banking; setting up a savings system. 

  Klasse 37   Recharging services for electric vehicles. 
  Klasse 39   Supply of electricity; transmission of electrical energy; 

transportation information in relation to electric cars. 
  Klasse 43   Services for providing food and drink; temporary 

accommodation. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1515033 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202002347 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.04, DE, 30 2019 104 

492 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hoffmann Mineral GmbH, Münchener Strasse 75, 
86633 NEUBURG A.D. DONAU, Tyskland 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Chemicals used in science; chemical preparations for 
use in photography; chemicals used in agriculture; 
chemicals used in horticulture; chemicals used in 
forestry; synthetic resins, unprocessed; unprocessed 
plastics; fertilizing preparations; fire extinguishing 
compositions; tempering preparations; soldering 
preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; tanning substances; adhesives for use in 
industry; chemical preparations for use in industry, in 
particular mixtures of metal in powder form; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; 
mould-release preparations; chemical preparations for 
use in industry, except chemical barrier layer agents, in 
particular separating substances; silicates, in particular 
for the use as fillers for elastomers, paints and 
lacquers, thermosets and synthetic resins, polishing 
and cleaning preparations, construction chemistry, 
chemical food additives, industrial adhesives, welding 
electrodes; unprocessed plastics for use in cosmetics 
and pharmacy; silicates, processed and refined; Silicon 
dioxide in particular for the use as fillers for elastomers, 
paints and lacquers, thermosets and synthetic resins, 
polishing and cleaning preparations, construction 
chemistry, chemical food additives, industrial 
adhesives, welding electrodes; Silicon dioxide, 
processed and refined; Silicon dioxide, refined, in 
particular for use as fillers for natural and synthetic 
latex [rubber], thermosets and synthetic resin 
compositions, industrial adhesives and paste fillers, as 
far as included in this class; Silicon dioxide for use as 
carrier for chemical substances and dyes; Silicon 
dioxide as quality-improving component for ceramic 
bodies; Silicon dioxide as slag-forming component for 
electrode coatings. 

  Klasse 3   Polishing preparations; scouring preparations; 
abrasive preparations; perfumery; non-medicated 
cosmetics; non-medicated hair lotions; non-medicated 
dentifrices; silicon carbide [abrasive], in particular for 
furbishing preparations, polishing preparations and 
sharpening stones and grinding components. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; cost price analysis; 
business inquiries; providing business information via a 
web site; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; compiling indexes of information 
for commercial or advertising purposes; retail and 
wholesale services with elastomers, thermoplastics, 
tpe, paints and lacquers, synthetic resins, industrial 
adhesives and sealing compounds, Silicon dioxide, 
industrial coatings, coatings [paints], welding 
electrodes, construction chemicals, carrier substances 
for active ingredients, cosmetics and body care 
products; wholesale and retail services in the 
automotive sector, mechanical engineering and 
equipment construction, cable and electrical industry, 
construction industry, namely wholesale and retail of 
the goods listed in class 1 and class 3 above. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; chemistry services; physics research; 
chemical laboratories; engineering services; chemical 
analysis; conducting technical project studies; 
calibration [measuring]; electronic data storage; 
geological surveys; surveying; chemical research; 
cosmetic research; technical research; research and 
development of new products for others; geological 
research; quality control; material testing; scientific 
laboratory services; industrial testing; scientific 
research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1515048 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202002352 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.20 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.29, US, 88710654 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 International Fruit Genetics, LLC, 8224 Espresso Drive, 
Suite 200, CA93312 BAKERSFIELD, USA 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 31   Fresh fruits and vegetables; grape vines, plants and 
plant propagating material. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1517015 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202002810 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.27 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.12, IT, 

302019000083196 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ENI S.p.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 ROMA, 
Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Paper, cardboard; printed matter; bookbinding 

material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials; 
paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); instructional and teaching material (except 
apparatus); plastic materials for packaging (included in 
this class); printer's type; printing blocks. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1518616 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202003216 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.05 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.03, EM, 018059179 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Greiner Packaging International GmbH, Greinerstrasse 
70, 4550 KREMSMÜNSTER, Østerrike 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Cardboard; boxes of paper or cardboard; containers 
made of paper; storage containers made of paper; 
paper for wrapping and packaging; industrial packaging 
containers of paper;packaging materials made of 
plastic; plastic materials for packaging; plastic materials 
for packaging; packaging materials; cartons of 

cardboard for packaging; containers of card for 
packaging; packaging materials made of cardboard; 
containers of paper for packaging purposes. 

  Klasse 20   Packaging containers of plastic; packaging containers 
of plastic; packaging containers of wood or plastic; 
plastic lids for cans; non-metallic caps and closures for 
bottles and for containers; containers, not of metal 
(storage, transport) and closures, not of metal, for 
containers; non-metal bottle caps; caps made of non-
metallic materials for containers; sealing caps, not of 
metal. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1519358 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202003508 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.03, BI, 756458 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 British American Tobacco (Brands) Limited, Globe 
House, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, 
Storbritannia 

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Dietary and nutritional supplements; hemp extract 
products; CBD oil; dietary preparations containing CBD 
oil; gum containing nicotine; pouches containing 
nicotine for use as aids to stop smoking; food 
supplements; vitamin, mineral and nutritional 
supplements; herbal supplements; vitamin and mineral 
drinks; vitamin and mineral fortified preparations for 
oral use sold in pouch form; vitamin and mineral 
fortified lozenges; nutritional supplement meal 
replacement products for boosting energy; transdermal 
patches. 

  Klasse 30   Chewing gums; natural and herbal flavorings (other 
than essential oils); lozenges; candy; candy mints; 
gummy candy; foodstuffs made from cereals, rice, 
maize, dough and also containing hemp and derivative 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1519930 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202003558 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.12 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.05, EM, 018103862 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Assicurazioni Generali S.p.A, Piazza Duca degli 
Abruzzi 2, 34132 TRIESTE (TS), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Insurance; financial affairs; monetary affairs; real 

estate affairs; accident insurance underwriting; 
accommodation bureau services [apartments]; actuarial 
services; antique appraisal; apartment house 
management; rental of apartments; art appraisal; bail-
bonding; banking; investment brokerage; brokerage of 
carbon credits; business liquidation services, financial; 
capital investment; charitable fund raising; check 
verification; clearing, financial; clearing-houses, 
financial; credit bureau services; issuance of credit 
cards; debt collection agency services; debt advisory 
services; deposits of valuables; electronic funds 
transfer; exchanging money; factoring; rental of farms; 
arranging finance for construction projects; financial 
customs brokerage services; financial evaluation 
[insurance, banking, real estate]; financial 
management; financial analysis; financial consultancy; 
financial information; financial sponsorship; financial 
valuation of standing timber; financial valuation of wool; 
providing financial information via a web site; financial 
management of reimbursement payments for others; 
financial appraisals in responding to calls for tenders; 
financial appraisals in responding to requests for 
proposals [RFPs]; financial research; financial 
evaluation of development costs relating to the oil, gas 
and mining industries; financing services; fire insurance 
underwriting; fiscal valuation; health insurance 
underwriting; hire-purchase financing; lease-purchase 
financing; instalment loans; insurance brokerage; 
insurance underwriting; insurance consultancy; 
insurance information; investment of funds; investment 
services; jewelry appraisal; lending against security; life 
insurance underwriting; loans [financing]; marine 
insurance underwriting; mortgage banking; mutual 
funds; numismatic appraisal; rental of offices [real 
estate]; rental of offices for co-working; online banking; 
organization of monetary collections; pawnbrokerage; 
processing of credit card payments; processing of debit 
card payments; provident fund services; rental of real 
estate; real estate agency services; real estate 
brokerage; real estate appraisal; real estate 
management; providing rebates at participating 
establishments of others through use of a membership 
card; rent collection; repair costs evaluation [financial 
appraisal]; retirement payment services; safe deposit 
services; savings bank services; securities brokerage; 
stamp appraisal; stock exchange quotations; stock 
brokerage services; stocks and bonds brokerage; 

surety services; issuance of tokens of value; issuance 
of travelers' checks; trusteeship; fiduciary. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1522280 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202004145 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.03.26 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.30, DK, VA 2019 

02210 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Welltec A/S, Gydevang 25, 3450 ALLERØD, Danmark 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 7   Machine tools and tools (part of machines) for oil and 
gas wells and for geothermal wells, including inflatable, 
pneumatic and hydraulic well packers, expansion 
sleeves, barriers and valves; machine tools and tools 
(part of machines) for use in sectioning of pipes, 
pipelines and pipe systems in connection with oil and 
gas drilling and in gas and oil wells and geothermal 
wells; machine tools and tools (part of machines) for 
control of fluid flow for use in connection with oil and 
gas drilling and oil and gas wells on land and at sea; 
hydraulic and electrical transportation systems for use 
in connection with oil and gas drilling and oil and gas 
wells on land and at sea; parts, fittings and accessories 
for the aforementioned goods, for use in oil and gas 
wells and geothermal wells; hydraulic and electrical 
conveyor mechanisms (not manually operated) in the 
form of apparatus and instruments for use in fastening 
and loosening mechanical devices in oil and gas wells 
and geothermal wells; hydraulic and electrical conveyor 
mechanisms (not manually operated) in the form of 
apparatus and instruments for use in collecting and 
removing material in oil and gas wells and geothermal 
wells. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1526744 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202005290 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 HENG SHUI LAO BAI GAN 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 HENG means balance; SHUI means water; LAO 

means old; BAI means white; GAN means do; The 
whole combination of this mark conveys no special 
meaning. 

(730) Innehaver: 
 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co., Ltd., No. 809, 

Renmin East Road, HENGSHUI CITY, HEBEI 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Fruit extracts, alcoholic; sparkling wines; sake; rice 

alcohol; wine; alcoholic beverages, except beer; yellow 
wines; spirits [beverages]; soju [Korean distilled spirits]; 
baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527316 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202005373 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.23 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.29, US, 88672780 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

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

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Downloadable computer software for accessing and 
sharing data stored on tape. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1527667 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202005585 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.04.30 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.05, CN, 40849238 

2019.09.05, CN, 40858633 
2019.09.05, CN, 40864561 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP 
CORPORATION LIMITED, No. 217 International 
Business Center, Cross-border E-commerce Industrial 
Park,, HAIKOU COMPREHENSIVE BONDED ZONE 
HAINAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 39   Transport; transport of travellers; packaging of goods; 

hauling; car rental; rental of warehouses; courier 
services [messages or merchandise]; transport 
services for sightseeing tours; travel reservation; 
providing information about travel, via the Internet. 

  Klasse 41   Teaching; arranging and conducting of conferences; 
television entertainment; health club services [health 
and fitness training]; conducting guided tours; 
organization of lotteries; amusement park services; 
club services [entertainment or education]; providing 
information in the field of entertainment; providing 
recreation facilities. 

  Klasse 43   Tea bar services; rental of meeting rooms; tourist 
home services; canteen services; café services; hotel 
reservations; hotel services; bar services; day-nursery 
[crèche] services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1528385 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202005795 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shanghai Fusion Tech Co., Ltd., Room 901-73, 
No.323, Guoding Road, Yangpu District, 200082 
SHANGHAI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Agricultural machines; type-setting machines 

[printing]; washing machines [laundry]; embossing 
machines; dust removing installations for cleaning 
purposes; vending machines; 3D printers. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1528512 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202005814 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.30, GB, 

UK00003432770 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 RBG Kew Enterprises Limited, Royal Botanic Gardens, 
Kew, TW93AB RICHMOND, SURREY, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated toilet preparations; cosmetics; 

cosmetic preparations; cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations; perfumes; perfumery; 
soaps; essential oils; hair lotions; shampoos and 
conditioners; antiperspirants; balms for cosmetic 
purposes; creams for cosmetic purposes; gels for 
cosmetic purposes; body lotions; foam baths; body 
care products; nail polish; tissues impregnated with 
non-medicated toilet preparations; talcum powder. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1528515 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202005815 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.26, CH, 738381 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 
WOLHUSEN, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Biocompatible collagen membrane for medical 

purposes made of natural, non-living material, of animal 
origin, in particular for covering tendons, ligaments and 
joints. 

  Klasse 10   Artificial biocompatible collagen implant made from 
processed natural material, of animal origin, in 
particular for covering tendons, ligaments and joints. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1528920 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.28 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.04.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202006321 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.13, CN, 44065784 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Smartglasses; smartwatches; computer hardware; 

tablet computers; flat panel display screens; notebook 
computers; computer software, recorded; computer 
programs, recorded; computer software applications, 
downloadable; humanoid robots with artificial 
intelligence; liquid crystal display [LCD] screens; 
electronic pens; computer styluses; smartphones; 
network communication equipment; modems; 
switchboards; radios; telecommunication apparatus in 
the form of jewellery; cabinets for loudspeakers; 
earphones; virtual reality headsets; sound transmitting 
apparatus; camcorders; television apparatus; biochips; 
infrared detectors; electronic key fobs being remote 
control apparatus; video screens; integrated circuits; 
electronic chips; touch screens; sensors; batteries, 
electric; digital signal processors; short range radios; 
chips [integrated circuits]; central processing units for 
processing information, data, sound or images; 
processors [central processing units]; computer 
motherboards; electronic pens [visual display units]; 
light pens; touch screen pens; capacitive styluses for 
touch screen devices; pens with conductive point for 
touch screen devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529380 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.09 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.09 

(210) Nasj. ref.nr: 202005932 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.24, JP, 2019-100610 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also 
as KOBE STEEL, LTD., 2-4, Wakinohama-Kaigandori 
2-chome, Chuo-ku, 651-8585 KOBE-SHI HYOGO, 
Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 2   Preservatives against rust and against deterioration of 

wood; anti-corrosive preparations; anti-rust 
preparations; dyestuffs; pigments; glazes [paints, 
lacquers]; paints; printing ink; anti-rust greases; anti-
rust oils; metals in foil and powder form for use in 
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painting, decorating, printing and art; filled toner 
cartridges; paper for dyeing Easter eggs; watercolor 
paints for use in art; oil colors. 

  Klasse 3   Rust removing preparations; canned pressurized air 
for dusting and cleaning purposes; adhesives for 
cosmetic use; breath fresheners; deodorants for 
animals; cotton sticks for cosmetic purposes; paint 
stripping preparations; shoe cream; polishing, scouring 
and abrasive preparations; soaps and detergents; 
cleaning preparations; scouring powders; dentifrices; 
mouthwashes, not for medical purposes; bath 
preparations, not for medical purposes; cosmetics; 
perfumery; essential oils; air fragrancing preparations; 
shoemakers' wax; abrasive cloth and paper; abrasive 
preparations; sand for sandblasting; abrasives for 
sandblasting; false nails; false eyelashes. 

  Klasse 5   Air purifying preparations; pharmaceutical 
preparations; chemical preparations for pharmaceutical 
purposes; air deodorizing preparations; bactericides; 
fungicides; insecticides; preparations for destroying 
vermin; herbicides; adhesive plasters; teeth filling 
material; biological implants; baby diapers; fly catching 
paper; diapers for pets; mothproofing paper; lacteal 
flour for babies; dietary supplements; dietetic foods 
adapted for medical purposes; food for babies; dietary 
supplements for animals; semen for artificial 
insemination; paper pads for changing diapers. 

  Klasse 8   Tweezers; braiders [hand tools]; agricultural 
implements, hand-operated; lasts [shoemakers' hand 
tools]; apparatus for tattooing; flat irons; electric or non-
electric hair trimmers; cutting tools [hand tools]; 
scissors; edge tools [hand tools]; hand tools and 
implements [hand-operated]; tableware [knives, forks 
and spoons]; side arms, other than firearms; metal wire 
stretchers [hand tools]; hand-operated grease guns; 
screwdrivers, non-electric; spanners [hand tools]; 
hammers [hand tools]; wrenches [hand tools]; 
whetstones; kitchen mandolines; dressmakers' chalk 
sharpeners; fire irons; bludgeons; guns [hand tools]; 
hair-removing tweezers; scrapers for skis; ice axes; 
diving knives; palette knives. 

  Klasse 13   Firearms; projecting apparatus for grenades, bombs 
and other missiles; pyrotechnics; explosives; 
detonators; sprays for personal defense purposes; 
tanks [weapons]; highway flares, explosive or 
pyrotechnical. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
and semi-precious stones; unwrought precious stones; 
key rings [split rings with trinket or decorative fob]; key 
rings of leather; bottle caps of precious metal; jewellery 
boxes; works of art of precious metal; commemorative 
medals; tombstones of precious metal; imitation 
jewellery; earrings; tie clips; necklaces [jewellery]; 
bracelets [jewellery]; ornamental pins; cuff links; shoe 
jewellery; clocks; watches; sculptures of precious 
metal. 

  Klasse 16   Stationery and office requisites, except furniture; 
pastes and other adhesives for stationery or household 
purposes; correcting ink [heliography]; sealing wax; 
printing type; drawing instruments; paper shredders for 
office use; stencil plates; staplers [office requisites]; 
marking templates; histological sections for teaching 
purposes; pencil sharpeners; paint rollers; binding 
materials for books and papers; bibs of paper; paper 
containers; wrapping paper; paper bags; cardboard 
cartons; plastic or paper bags for merchandise 
packaging [envelopes, pouches]; plastic film for 
packaging; elastic bands for offices; grocery bags of 
paper or plastic; garbage bags of paper or of plastics; 
marking chalk; banners of paper; flags of paper; paper 
party decorations; towels of paper; table napkins of 
paper; paper toilet bowl liners; shipping labels of paper; 
toilet seat cover paper; paper shopping bags; 
bookends; file boxes for storage of business and 
personal records; tablecloths of paper; figures made of 
paper; portraits; signboards of paper or cardboard; 
printed paper signs; paper badges; passport covers; 
money clips; architects' models; plastics for modelling; 
paper and cardboard; tissue paper; filtering materials of 

paper; bookmarkers; greeting cards; stickers; day 
planners; note books; memo pads; adhesive note 
paper; binders [office supplies]; paper folders; writing 
instruments; pens; paperweights; name badge holders 
[office requisites]; retractable reels for name badge 
holders [office requisites]; clips for name badge holders 
[office requisites]; business cards; letterhead paper; 
envelopes; mechanical pencils; ball-point pens; pencils; 
highlighting markers; albums; paper clips; rubber 
stamps; seals [stationery]; paper knives [letter 
openers]; stamp cases; seals for offices; pen trays; pen 
cases; stands for pens and pencils; postcards; teaching 
materials [except apparatus]; printed matter; printed 
publications; books; booklets; catalogues; pamphlets; 
posters; instruction manuals; house organs; 
newsletters; newspapers; general feature magazines; 
calendars; drawings; textbooks; tickets; geographical 
maps; diaries; calligraphic works; paintings; pictures; 
photographs [printed]; photograph stands; omikuji 
[sacred lots] [printed strips of paper used for fortune 
telling]. 

  Klasse 18   Straps for soldiers' equipment; feed bags for animals; 
poultry blinkers to prevent fighting; casings, of leather, 
for springs; valves of leather; handbag frames; baby 
carriers worn on the body; leather straps; boxes of 
vulcanized fiber; leather cases; clothing for pets; 
leather trimmings for furniture; reins for guiding 
children; bags; sports bags; tote bags; travelling bags; 
luggage tags; rucksacks; key cases; wallets; coin 
purses; card cases [notecases]; business card cases; 
cosmetic bags sold empty; umbrellas; parasols; canes; 
straps for skates; saddlery; alpenstocks; labels of 
leather; leather and imitations of leather; fur; artificial 
fur. 

  Klasse 19   Asphalt, pitch and bitumen; non-metallic minerals for 
building or construction; gypsum [building material]; 
sand; gravel; construction materials, not of metal; 
reinforcing materials, not of metal, for building; 
materials for making and coating roads; refractory 
bricks, not of metal; building panels, not of metal; wall 
panels, not of metal; refractory construction materials, 
not of metal; paving blocks, not of metal; ceramic 
backing materials for welding; non-metal ventilating 
ducts; ducts, not of metal, for ventilating and air-
conditioning installations; plaster for building purposes; 
rockslide retention nets of textiles [construction 
materials]; crash barriers of plastic for roads; plastic 
pipes for plumbing purposes; flux backing materials for 
welding; buildings, not of metal; plastic security 
windows allowing communication; road marking sheets 
and strips of synthetic material; aggregate; concrete; 
concrete building elements; blocks of concrete; 
penstock pipes, not of metal; building timber; building 
stone; slag [building material]; paving stone; building 
glass; foundry molds, not of metal; non-metal artificial 
fish reefs; aviaries [structures], not of metal; paint 
spraying booths, not of metal; bicycle parking 
installations, not of metal; water-pipe valves, not of 
metal or plastic; non-luminous and non-mechanical 
signs, not of metal; road signs, non-luminous and non-
mechanical, not of metal; beacons, not of metal, non-
luminous; storage tanks of masonry; tanks of masonry; 
mooring bollards, not of metal; bird baths [structures], 
not of metal; letter boxes of masonry; aquaria 
[structures]; works of art of stone, concrete or marble; 
outdoor blinds, not of metal and not of textile; stone 
lanterns [garden ornaments of stone]; greenhouses, 
transportable, not of metal; memorial plaques, not of 
metal; gravestones; diving boards, not of metal; plaster 
boards; slag. 

  Klasse 21   Dental floss; mosaics of glass and ceramic tiles, not 
for construction; glassware, porcelain and earthenware; 
glass, unworked or semi-worked, except building glass; 
mangers for animals; poultry rings; make-up removing 
appliances; bottle openers, electric and non-electric; 
cosmetic utensils; brushes; electric toothbrushes; wire 
brushes, not being machine parts; gloves for household 
purposes; household or kitchen utensils and 
containers; flasks of precious metal; bottles; glasses 
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[receptacles]; plastic bottles; pottery; glass stoppers; 
non-electric coffee makers; non-electric cooking pots 
and pans; dishware; tableware, other than knives, forks 
and spoons; cups; coffee mugs; tumblers; beer mugs; 
lunch boxes; portable cool boxes, non-electric; water 
bottles sold empty; heat-insulated containers for 
beverages; insulating sleeve holders for bottles; 
chopsticks; chopstick rests; toothpicks; salt shakers; 
articles for cleaning purposes; scrubbing brushes; 
brooms; steel wool; mops; cloths for cleaning; washing 
brushes; wash basins [bowls, not parts of sanitary 
installations]; clothes drying hangers; sponges for 
household purposes; ironing boards; aerosol 
dispensers, not for medical purposes; baby baths, 
portable; bathroom pails; candlesticks; coal scuttles; 
insect traps; flower pots; watering cans; hydroponic 
growing containers for household purposes; sprinkling 
devices; feeding vessels for pets; brushes for pets; 
cages for household pets; litter trays for pets; clothes 
brushes; potties for children; chamber pots; piggy 
banks; cold packs for chilling food and beverages; 
dispensers for facial tissues; soap dispensers; indoor 
aquaria; toilet paper holders; thermally insulated wraps 
for cans to keep the contents hot or cold; vases; 
signboards of porcelain or glass; incense burners; fitted 
vanity cases; hair combs; hair brushes; toothbrushes; 
toilet cases; bath sponges; shoe horns; portable pots 
and pans for camping; material for brush-making. 

  Klasse 24   Printers' blankets of textile; woven fabrics; textile 
material; felt and non-woven textile fabrics; filtering 
materials of textile; rubberized cloth; baby buntings; 
towels of textile; handkerchiefs of textile; household 
linen; lap blankets; bed linen; table linen, not of paper; 
tea towels; shower curtains; banners of textile or 
plastic; flags of textile or plastic; blankets for household 
pets; fitted toilet seat covers of textile; draperies [thick 
drop curtains]; curtains; tablecloths, not of paper; 
coverings of plastic for furniture; wall hangings of 
textile; shrouds; bath mitts; billiard cloth; sleeping bags; 
labels of textile. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; articles of clothing, 
footwear and headgear for babies and toddlers; ready-
made clothing; tops [clothing]; bottoms [clothing]; shirts; 
t-shirts; clothing for children; clothing for babies; rugby 
tops; non-Japanese style outerclothing; vests; overalls; 
liveries; jackets [clothing]; sweatshirts; sweatpants; 
sports shirts; trousers; parkas; polo shirts; ponchos; 
wristbands [clothing]; collared shirts; rugby shorts; 
uniforms; rainwear; pajamas; underwear; baby 
bodysuits; swimwear; kimonos; Japanese traditional 
clothing; scarfs; socks; neckties; ear muffs [clothing]; 
plastic baby bibs; bibs, not of cloth or paper; gloves 
[clothing]; baseball caps; headwear; suspenders 
[braces]; belts [clothing]; shoes and boots; shoes; 
footwear; work boots; non-slipping devices for 
footwear; Japanese style wooden clogs [geta]; slippers; 
bath sandals; masquerade costumes; athletic footwear; 
clothing for sports; rugby shoes; wristbands [clothing]. 

  Klasse 28   Amusement park rides; video game machines; 
amusement game machines; golf bag carts; toys for 
pets; games, toys and playthings; toy models; scale 
model kits [toys]; scale model vehicles; toy vehicles; 
accessories for toy vehicles; ride-on toys; toy helmets; 
dolls; toy figures; stuffed toys; puzzles; stacking toys; 
toy construction sets; playing balls; board games; 
parlor games; dice; playing cards; conjuring apparatus; 
game machines and apparatus; slot machines [gaming 
machines]; darts; billiard equipment; sports equipment; 
cases specially adapted for sports equipment; balls for 
sports; rugby balls; golf equipment; golf balls; markers 
for golf balls; climbers' harness; fishing tackle; confetti; 
butterfly nets. 

  Klasse 41   Organization of lotteries; dubbing; educational and 
training services relating to sport; driving instruction; 
education and training services; distance learning 
services; practical training in the field of welding; 
arranging and conducting of conferences, congresses, 
seminars, symposiums, training courses, classes and 
lectures; organization of educational, entertainment, 

sporting and cultural events; animal training; zoological 
garden services; providing electronic publications, not 
downloadable; museum services; publication of printed 
matter in electronic form; publication and editing of 
printed matter, books, newspapers and periodicals, 
other than for advertising purposes; organization of 
shows and concerts; recreation information; 
entertainment and sporting activities; entertainment 
information; recording, production and distribution of 
films, video and audio recordings, radio and television 
programs; presentation of musical performances; 
production of radio and television programmes; 
providing information relating to sports; organization of 
sporting events; arranging of film events, musical 
events, cultural and sporting events and live 
entertainment events; organization of entertainment 
events; organization of cultural events; organization, 
arranging and conducting of horse races; organization, 
arranging and conducting of bicycle races; 
organization, arranging and conducting of boat races; 
organization, arranging and conducting of auto races; 
providing audio or video studio services; providing 
sports facilities; providing golf facilities; providing golf 
driving range facilities; providing amusement facilities; 
providing museum facilities [presentation, exhibitions]; 
providing facilities for educational purposes; ticket 
reservation and booking services for entertainment, 
sporting and cultural events; rental of cinematographic 
apparatus; rental of musical instruments; rental of 
sports equipment, except vehicles; rental services for 
audio and video equipment; rental of sound recordings 
and video recordings; rental of game machines and 
apparatus; rental of artwork; rental of indoor aquaria; 
modelling for artists; photography; photographic 
reporting; translation; news reporters services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529430 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202005941 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.21, BX, 01400937 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Elton B.V., 2e, Energieweg 5, 9301LL RODEN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal window profiles and door profiles. 
  Klasse 17   Weatherstripping and draught excluder strips included 
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in this class; weatherstripping of metal. 
  Klasse 19   Non-metallic finger protection profiles, being building 

materials. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529435 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202005943 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.24, DK, VA 2020 

00170 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ISS World Services A/S, Buddingevej 197, 2860 
SØBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business assistance, business management and 

business administrative services; business 
management, namely advice on and providing 
subcontractors; management and administration of 
business processes for others; administration of 
facilities for others; optimization and integration of 
business processes for others; business management 
and business assistance in relation to integration of 
service solutions for others; business consultancy and 
advisory services; business management and 
organizational consultancy; management and 
administration of business projects for others; business 
advisory services on facilities and management of 
facilities for others; business advice, development and 
management of workplaces for others; clerical services, 
including operation of switch boards, receptions, call 
centres and helpdesks for others; human resources 
management and recruitment services; internal mail 
sorting for others; administrative data processing; 
business analysis, research and information services; 
collection, systemization, sorting, configuration and 
editing of business data and business information, 
including in databases and online databases; data and 
data base management; business and organizational 
assessment and management of business, operational 
and financial data for others; monitoring, measuring, 
visualizing and management of business, and 
operational data for others, including in databases and 
online databases, including in real-time; loyalty, 
incentive and bonus program services; procurement 
services for others; sales promotional advisory and 
assistance services; commercial trading and consumer 
information services; advisory services on management 
of retail services; business reporting to management of 
business, operational and financial data; outsourcing 
services [business administration]; business 
management assistance; business auditing; business 
management services for construction projects; 
business management services for renovation projects; 
outsourced administration management for companies; 
business consultancy in connection with the operation 
of kiosks, kiosks for selling products; rental of vending 
machines. 

  Klasse 37   Cleaning, repair and maintenance of buildings, 
facilities, yards, roads, property, gardens, rooms and 
industrial premises; installation, maintenance and 
repair of heating, ventilation and air-conditioning; 
installation, maintenance and repair of elevators and 
escalators; interior and exterior cleaning of buildings; 
cleaning within the food industry and disinfecting 
cleaning; industrial cleaning; cleaning and rinsing of 
electronic equipment, telephones and computers; 
cleaning and filling up various sanitary products in 

connection herewith of wet rooms, washrooms and 
toilets; installation of various sanitary products in wet 
rooms, washrooms and toilets; curtain, carpet, mats 
and upholstery cleaning; cleaning, maintenance and 
repair of aircrafts, ramps and runways; boiler cleaning 
and repair; burner maintenance and repair; dry 
cleaning and laundering; disinfecting and sterilization of 
medical systems and equipment; running of buildings 
for others including maintenance and repair of buildings 
and technical assistance with installations in buildings; 
advice on the practical running of buildings, including 
optimization of building maintenance and repair; 
inspection of buildings prior to maintenance and repair; 
maintenance and repair of electric installations and 
sanitary installations; clearing, cleaning and repair after 
fire and water damages; maintenance and repair of 
electric installations, mechanical installations and 
sanitary installations in buildings; painting interior and 
exterior; information and consultancy on constructions, 
building and installation of power rooms in buildings; 
constructions, building and installation of power rooms 
in buildings; management and optimizing of building 
management systems, including of energy supply 
systems in buildings; monitoring building management 
systems; construction, building and maintenance of 
industrial buildings; maintenance of cooling systems 
and steam generation systems; plumbing and drainage 
services; installation, monitoring and maintenance of 
water treatment systems in buildings; carpentry 
services; critical infrastructure maintenance; 
maintenance of fitness club machinery; management, 
maintenance and supervision of critical environment in 
industrial premises; installation and maintenance of 
power distributions units and emergency power 
generating installations; extermination, disinfection and 
pest control; snow removal services; alarm, lock and 
safe installation, maintenance and repair; fire alarm 
installation and repair services; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
installation, maintenance and repair of data center 
equipment; installation, monitoring and maintenance of 
fire fighting and fire prevention systems. 

  Klasse 42   Testing and quality control of hygiene in industrial 
premises; consultancy relating to environmental 
conditions within the foodstuff and health industry; 
bacteriological testing; quality control; consultation in 
environment protection; consultation on optimizing and 
monitoring of environmental conditions in workplaces; 
software development, programming and 
implementation; design and development of software 
and databases for business, operational and financial 
data; maintenance and updating of software, computer 
programs, data and databases; IT consultancy, 
advisory and information services; rental of software 
and databases; monitoring of computer systems by 
remote access; architectural services and consultation; 
industrial analysis and research services; design of 
interior decor; architectural and design analysis and 
advice on exterior and interior design of workplaces 
and industrial premises; engineering services; 
monitoring energy supply systems in buildings; 
monitoring of power distributions units and emergency 
power generating installations. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink; restaurant 
services; catering; canteen services, temporary 
accommodation, cafeterias, hotel services, self service 
restaurants, the provision of food and drink via vending 
machines including mobile vending units; take away 
food and drink services; café and bar services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1529626 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202005974 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Novagraaf Group B.V., Hoogoorddreef 5, 1101BA 
AMSTERDAM, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for database management; 

computer software for creating searchable databases 
containing information and other data; computer 
software to enable searching of data; data processing 
software; interactive computer software; computer 
software applications, downloadable; computer 
application software for mobile telephones; computer 
software downloaded from the internet; computer 
software supplied from the internet; computer search 
engine software; computer software; computers for use 
in data management; electronic databases; computer 
databases; computer database servers; database 
programs; servers for web hosting; data processing 
equipment; data processing apparatus; data storage 
devices; magnetic data carriers; recorded media 
content; recorded content; downloadable electronic 
publications; downloadable publications; training 
manuals in electronic form; podcasts; compact discs; 
DVDs; mouse mats; computers; tablets; information 
technology and audiovisual equipment. 

  Klasse 16   Printed reports; printed matter; teaching materials; 
educational publications; educational materials in 
printed form; newsletters; stationery; stickers; books, 
booklets, pamphlets, flyers, photographs, posters; 
paper badges; bookmarks, calendars; office requisites, 
except furniture; instructional manuals; pencils, pens, 
bookmarks. 

  Klasse 35   Computer database management; computerised 
database management services; data management 
services; data processing management; information 
and data compiling and analyzing relating to business 
management; compilation of databases; administrative 
data processing; automated data processing; business 
data analysis; collection and systematisation of 
information into computer databases; provision of 
commercial business information by means of a 
computer database; updating and maintenance of data 
in computer databases; services consisting of the 
registration, collection, transcription, compilation and 
systemization of written communications and data; 
advisory services for organizational issues and 
business administration, with and without the help of 
electronic data bases; business information services 
provided on-line from a computer database or the 
internet; business assistance, management and 
administrative services; market research; retail services 
in relation to computer software; preparation of 
business reports; data entry; business auditing; 
advisory, consultancy and information services relating 
to the aforesaid services; all of the aforesaid services 
being for the management and administration of 
intellectual property; compilation of data. 

  Klasse 41   Education; training; computer training; training relating 
to computer software and computer databases; 
arranging of training courses; library services provided 
by means of a computerised database; electronic data 
processing training; instructional services relating to 
data processing; providing electronic publications (not 
downloadable); publication of training manuals; 
interpretation and translation services; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
aforesaid services. 

  Klasse 42   Design and development of databases; software 
development, programming and implementation; 
computer programming services; cloud computing; 

computer programming; maintenance of data base 
software and database systems; recovery of computer 
data; remote computer backup services; off-site data 
backup; updating of software data bases; data 
duplication and conversion services, data coding 
services; cross-platform conversion of digital content 
into other forms of digital content; rental of a database 
server (to third parties); rental of computer software; 
software as a service (SaaS); hosting services and 
software as a service and rental of software; web and 
website hosting services; platform as a Service (PaaS); 
providing search engines for computer databases and 
for the internet; application service provider (ASP), 
namely, hosting computer software applications of 
others; disaster recovery services for computer 
systems; disaster recovery services for data 
communications systems; computer disaster recovery 
planning; updating and upgrading of computer 
software; research, development and design of 
computer software; installation and maintenance of 
computer software; data security services; IT security 
services in the nature of protection and recovery of 
computer data; computerised analysis of data; 
electronic data storage; computer software technical 
support services; advisory, consultancy and information 
services relating to the aforesaid services. 

  Klasse 45   Computer software licensing; computer software 
licensing; licensing of intellectual property rights; 
licensing of technology; legal services relating to the 
exploitation of patents; consultancy relating to the 
management of intellectual property; intellectual 
property services; providing information in the field of 
intellectual property; research services in the field of 
intellectual property; investigations into intellectual 
property; title searching; legal services; advisory, 
consultancy and information services relating to the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529628 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202005975 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.07 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.04, US, 88643281 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, CA92612-1599 
IRVINE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Dermatological apparatus, namely, instruments used 

for performing microdermabrasion of the skin and 
which deliver topical solutions to the skin during a 
procedure; Cosmetic apparatus, namely, an electronic 
skin treatment device in the nature of a skin-resurfacing 
treatment device that combines exfoliation, extraction, 
and infusion of condition-specific serums to improve 
skin health, function and appearance; Disposable 
heads, namely, treatment tips specially adapted for 
microdermabrasion devices in the nature of diamond 
and disposable treatment tips. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1529821 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006143 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.15, DE, 30 2020 100 

505 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FRITZ RUCK Ophthalmologische Systeme GmbH, De-
Saint-Exupéry-Str.10, 60549 FRANKFURT, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceuticals; veterinary preparations. 
  Klasse 10   Surgical apparatus and instruments; instruments, 

equipment and apparatus used in ophthalmology, in 
particular for eye surgery; systems of ophthalmological 
equipment consisting of the aforesaid instruments, 
equipment and apparatus; medical apparatus and 
instruments; dental apparatus and instruments; 
veterinary apparatus and instruments; artificial limbs; 
artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles; suture 
materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529839 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006145 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.26, CH, 744930 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529843 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202006146 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.07, EM, 018133559 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 WE ARE WADO, S,L., c. Blanquería, 8, 08003 
BARCELONA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Leather and imitations of leather; luggage, bags, 

wallets and other carriers; luggage and carrying bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harnesses and saddlery; collars, leads and clothing for 
animals; backpacks. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529847 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006147 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.28, US, 88597006 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of a stylized "R" within a circle. 
(730) Innehaver: 

 RARE BEAUTY, LLC, 222 N. PACIFIC COAST 
HIGHWAY, CA90245 EL SEGUNDO, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics; makeup; cosmetic tanning preparations; 

facial blush; foundation makeup; skin concealer; 
cosmetic pencils; eyebrow gel; makeup remover; eye 
makeup; eye pencils; eye shadow; eye brow pencils; 
eye liners; face powder; lip gloss; lip liner; lip stick; lip 
sheer; mascara; cosmetic kits; non-medicated skin care 
preparations; facial cleansers; facial creams; facial 
emulsions; non-medicated facial serums; facial toners; 
facial ethereal essences; facial masks; facial scrubs; 
pre-moistened cosmetic wipes; gel eye masks; eye 
cream; eye gels; non-medicated lip balm; lip cream; lip 
masks; facial moisturizers; non-medicated facial soap; 
beauty kits and gift sets comprised primarily of 
cosmetics and skin care preparations; cosmetic 
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preparations for body care; body care cosmetics; self-
tanning preparations; tanning creams; non-medicated 
sun care preparations; body powder; body cream soap; 
non-medicated body bar soap; body lotion; body 
sprays; body oil; body scrub; body creams; body 
deodorant; fragrances; hair care preparations; hair 
shampoos and conditioners; hair styling preparations; 
false eyelashes; skin bronzer; hair highlighting spray; 
eyebrow colors; hair styling fixatives in the nature of 
hair wax; adhesives for affixing false eyelashes; 
makeup primers; nail polish; cosmetic facial blotting 
papers. 

  Klasse 18   Cosmetic bags sold empty. 
  Klasse 21   Cosmetic brushes; exfoliating mitts; application mitts 

for skin care purposes composed of fabric; sponge 
applicator for applying makeup; sponges used for 
applying makeup. 

  Klasse 26   Hair accessories, namely, hair ties, hair scrunchies, 
and hair clips. 

  Klasse 35   Retail store services featuring cosmetics, makeup, 
makeup applicators and tools, skincare products, bath 
and body products, fragrances, hair accessories, and 
cosmetic bags; online retail store services featuring 
cosmetics, makeup, makeup applicators and tools, 
skincare products, bath and body products, fragrances, 
hair accessories, and cosmetic bags. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529848 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202006148 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ISUZU MOTORS LIMITED, 6-26-1 Minami-Oi, 
Shinagawa-ku, 140-8722 TOKYO, Japan 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Automobiles and their parts and fittings; pickup trucks 

and their parts and fittings; tow bars for vehicles; 
vehicle running boards; wheels for vehicles; automobile 
windshields [windscreens]; windscreens of 
automobiles; seat covers for vehicles; fitted truck bed 
liners; pickup truck caps; tonneau covers; front grille 
guards for automobiles; motorized tailgates for trucks; 
luggage racks for automobiles; brake pads for land 
vehicles; brake linings for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529855 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006149 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.26, CH, 744939 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529868 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006150 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.25, CH, 04215/2020 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hytecon AG, Brunnhalde 10, 6006 LUZERN, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 11   Water-conditioning installations; light emitting diode 
(LED) apparatus for water treatment. 

  Klasse 36   Trading of shares and management of shares in 
Switzerland and abroad. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529891 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006153 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Svevia AB, Box 4018, 17104 SOLNA, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Buildings, transportable, of metal; structures and 
transportable buildings of metal; portable shelters of 
metal; building and construction materials and 
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elements of metal; metal hardware; signs, and 
information and advertising displays, of metal; road 
humps [portable] of metal for slowing traffic. 

  Klasse 19   Non-metallic transportable structures; buildings, 
transportable, not of metal; structures and transportable 
buildings, not of metal; building and construction 
materials and elements, not of metal; signs, and 
information and advertising displays, non-metallic; 
scaffolding, non-metallic; coatings [building materials]; 
pitch, tar, bitumen and asphalt; gravel; stone; road 
coating materials; road repair materials (non-metallic -); 
signposts (non-metallic -). 

  Klasse 37   Construction; paving contractor services; road 
construction; pavement striping; maintenance of roads; 
road sealing and stripping; cleaning of site roads; civil 
engineering [construction] consultancy; sign posting 
services; construction of bridges; construction of 
railways; harbour construction; construction of airports; 
cleaning of exterior airport runways; beneath ground 
construction work relating to foundation laying; hire of 
roadworking machinery. 

  Klasse 40   Decontamination of subsurface soil sites; land 
decontamination; decontamination of hazardous 
materials; consultancy relating to the clearance of 
chemical pollution; treatment of hazardous waste; 
recycling services. 

  Klasse 42   Engineering services; architectural and urban 
planning services; technological research; conducting 
technical project studies; technical inspection services; 
technological services; earth science services; 
geological prospecting; technological consultancy in the 
field of geology; geological estimations and research; 
surveying and exploration services; engineering 
services in the field of environmental technology; 
technical consulting in the field of environmental 
engineering; consultancy services relating to 
environmental planning; advisory services relating to 
environmental pollution; technical consultancy in the 
field of environmental science; environmental testing 
and inspection services; environmental surveys; 
research in the field of environmental protection; 
research in the field of environmental conservation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529893 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006154 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hankkija Oy, Peltokuumolantie 4, 05800 HYVINGE, 
Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Foodstuffs and fodder for animals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529895 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202006155 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.17, AU, 2044576 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 Wakley Road, 
NSW2681 YENDA, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Fortified wines; sparkling wines; wine. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529898 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202006156 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.27, FR, 4585328 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BIOCORP PRODUCTION, P.I.T. Lavaur La Béchade, 
63500 ISSOIRE, Frankrike 

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

apparatus and instruments; checking (monitoring) 
apparatus and instruments; data processing 
equipment; software (recorded programs); integrated 
circuit cards [smart cards]; near-field circuits; radio-
frequency identification circuits; magnetic field sensors; 
smart sensors. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments; injection devices 
for pharmaceutical products; pre-filled syringes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1529909 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202006157 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.07, CZ, 559662 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 STYLE PLUS s.r.o., Moravská 1259, Litomysl, 57001 
LITOMYSL-MESTO, Den tsjekkiske republikk 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 16   Magazines [periodicals]; brochures; photographs 

[printed]; posters; postcards; date indicators; manuals 
[handbooks]; order forms; adhesive labels; stickers 
[decalcomanias]; writing implements [writing 
instruments]; plastic wrap; paper pennants; packing 
cardboard; promotional publications; paper and 
cardboard. 

  Klasse 35   Publication of publicity texts; assistance with business 
planning; business management; sales promotion; 
online retail store services relating to sanitary 
equipment and sanitary products; advertising, 
marketing and promotional services; trade promotional 
services; preparation of trade publicity texts; promotion, 
advertising and marketing of on-line websites; 
advertising services for the promotion of e-commerce; 
issuing of publicity leaflets; advertising via electronic 
media and particularly via the Internet; commercial 
information services via the Internet. 

  Klasse 38   Providing Internet chatrooms. 
  Klasse 39   Transport of goods; storage of goods; packaging of 

goods. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529938 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006162 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.18, EM, 018125364 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Vainu. io Software Oy, Eteläesplanadi 12, 00130 
HELSINKI, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business analysis, research and information services; 

business data analysis services; collecting company 
information; company information (searches relating to 
-); provision of computerised company information; 
computerised company information processing 
services; provision of commercial company information 
by means of a computer database; company 
information services provided on-line from a computer 
database or the Internet; collection and systematization 
of business data; marketing consulting; analysis 
relating to marketing; advertising, marketing and 
promotional consultancy, advisory and assistance 
services; business advice relating to strategic 

marketing; provision of information relating to 
marketing; provision of sales analyses; advice relating 
to the sale of businesses; provision of information 
concerning commercial sales; business management; 
business management consulting; business 
consultancy and advisory services. 

  Klasse 41   Sales training services. 
  Klasse 42   Software as a service [SaaS]; hosting services and 

software as a service and rental of software; software 
services (SaaS) including software for collecting and 
analysing company information; computerised analysis 
of data; design and development of computer hardware 
and software; computer programming; computer 
software installation, maintenance and repair services; 
support and consultancy relating to computer software; 
design of computer hardware and computer software 
for commercial analysis and reporting. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529974 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202006165 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.30, FR, 4586008 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Porcelain ware for use in table art, tableware of 

porcelain, namely, plates, decanters, jugs, cups, 
saucers, mugs, teapots, non-electric coffeepots, 
dishes, salad bowls, bowls, sugar bowls, creamers, 
fruits cups, soup-tureens, porcelain ware for use in 
table art, namely tidies of porcelain (bowls made of 
porcelain and trays for domestic purposes), 
centerpieces, earthenware for use in table art, vases. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1529985 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006166 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.27, IE, 2020/00319 
(540) Gjengivelse av merket: 

GOLRYVO 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 WORD MARK. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, CARRIGTOHILL, CO. CORK, Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

93 
 

(111) Int.reg.nr: 1529994 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006167 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.04, DE, 30 2019 013 

243 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Killtec Sport- und Freizeit GmbH, Zimmererstrasse 5, , 
21244 BUCHHOLZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 14   Clocks and chronometrical instruments; jewels; 

jewelry; clock cases; movements for clocks and 
watches; cases for horological instruments; decorative 
boxes of precious metal and jewellery boxes of 
precious metal. 

  Klasse 18   Trunks, carrying cases and suitcases; bags and 
pouches (bags) of leather and imitations of leather, 
included in this class; umbrellas. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; pockets for clothing. 
  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles; golf bags; sports 

bags; sports bags shaped to contain specific sports 
apparatus; golf accessory pouches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530022 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006169 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.23, US, 88627216 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Aeglea BioTherapeutics, Inc., Barton Oaks Plaza One, 
Suite 250, 901 S. MoPac Expressway, TX78746 
AUSTIN, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of rare 

genetic diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of Arginase 1 deficiency; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; 
biopharmaceutical preparations for the treatment of 
rare genetic diseases; biopharmaceutical preparations 
for the treatment of Arginase 1 deficiency; 
biopharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; biotherapeutic preparations for the treatment of 
rare genetic diseases; biotherapeutic preparations for 
the treatment of Arginase 1 deficiency; biotherapeutic 
preparations for the treatment of cancer; biotherapeutic 
preparations and substances for the treatment of rare 
genetic diseases; biotherapeutic preparations and 
substances for the treatment of Arginase 1 deficiency; 
biotherapeutic preparations and substances for the 
treatment of cancer; enzyme replacement therapy 
preparations for medical purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530023 
(151) Int.reg.dato: 2019.07.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.07.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202006170 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ALKEMIE GROUP Spólka z o.o., ul. Okopowa 18, 58-
500 JELENIA GÓRA, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, cosmetic preparations for skin care, 

cosmetic creams, cleansing milk for toilet purposes; 
oils, lotions, balms, liquids, gels, all for cosmetic 
purposes; washing preparations, shampoos. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530038 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006171 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.22, DE, 30 2019 017 

041 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

(730) Innehaver: 
 Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstrasse 7-15, 

38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beers, in particular herbal 
liqueur; spirits (beverages); spirits (beverages) and 
herbal liqueur, coffee-based liqueurs; cocktails; 
alcoholic preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530041 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006172 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Shijiazhuang Lanhai Tools Co., Ltd, No. 10 Fangxing 
Road, Yuhua district, SHIJIAZHUANG HEBEI, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Punching machine for metal working; electric hand 

drills; machine tools; cutting machines; circular saw 
blade (part of machine); broaching machines; hand-
held tools, other than hand-operated; drilling heads 
[parts of machines]; blades [parts of machines]; tools 
[parts of machines]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530050 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202006174 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.13, EM, 018152866 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BABYZEN, 2355 route des Pinchinats, 13100 AIX-EN-
PROVENCE, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Back pouches for carrying babies; sling bag for 

carrying babies; bag for carrying babies; pouch baby 
carrier; baby carrier worn on the body; baby carrier 
worn on the chest; sling for carrying babies; fabric baby 
carrier; satchel for carrying children; diaper bag (for 
diaper changing); diaper bags for babies; diaper bag; 
bags; satchels; fabric, canvas, leather, imitation leather 
bags; travel bag; backpack; handbag; luggage; 
suitcase; trunks [luggage]; vanity case. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530057 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006175 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.16, IE, 2019/01868 
(540) Gjengivelse av merket: 

QAPSOGEE 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 WORD MARK. 
(730) Innehaver: 

 GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA Business and 
Technology Park, CARRIGTOHILL, CO. CORK, Irland 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530061 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006177 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Silent Events GmbH, Hoisdorfer Weg 21, 22964 
STEINBURG, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Scientific research and laboratory apparatus, 

educational apparatus and simulators; apparatus, 
instruments and cables for electricity; recorded data 
files; electronic publications, downloadable; scientific 
and laboratory devices for treatment using electricity; 
information technology and audiovisual equipment; 
audio apparatus; magnets, magnetizers and 
demagnetizers; measuring, detecting and monitoring 
instruments, indicators and controllers; navigation, 
guidance, tracking, targeting and map making devices; 
optical devices, enhancers and correctors; safety, 
security, protection and signalling devices. 

  Klasse 41   Education, entertainment and sports; publishing and 
reporting; translation and interpretation; rental of 
facilities and equipment for entertainment; rental of 
audio equipment. 

  Klasse 43   Rental of furniture, linens and table settings; services 
for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530100 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202006179 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.31, EM, 018146172 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Domoferm Export GmbH, Sonnenweg 1, 2230 
GRÄNSERNDORF, Østerrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Doors, gates, windows and window coverings of 

metal; aluminium doors; door fittings, of metal; metal 
components for doors; metal door units; metal door 
frames; armored doors of metal; glazed doors of metal; 
door sections of metal; safety fittings of metal for doors; 
hinges for doors and windows (metal -); pipes and 
tubes of metal; metal ventilation channels; handles of 
metal for windows; metal window trim; aluminium 
windows; window sills of metal; metal window frames; 
ironwork for windows; fire resistant doors of metal; 

garage doors of metal; bindings of metal; frameworks 
of metal; metal handles; locks and keys, of metal; lock 
casings of metal; lock barrels of metal; metal locksets; 
door fittings, of metal; fittings of metal for windows; 
hinges of metal; metal gate hooks and eyes; metallic 
containers; structures and transportable buildings of 
metal. 

  Klasse 19   Doors, gates, windows and window coverings, not of 
metal; frames (non-metallic -) for glazed doors; glazed 
doors, not of metal; fireproof doors, not of metal; 
armored doors, not of metal; transparent doors (non-
metallic -) for buildings; wood window frames; plastic 
window frames; non-metal window sills; non-metal 
window frames; non-metal window frames; lintels, not 
of metal; non-metal window frames; profiles for building 
construction (non-metallic -); moldings, not of metal, for 
building; structures and transportable buildings, not of 
metal. 

  Klasse 20   Picture frame moldings; furniture for doors [non-
metallic]; handles made of plastics for doors; knobs, not 
of metal; wood door handles; door furniture made of 
wood; door fittings made of plastics; door fittings made 
of plastics; latches, not of metal; locks and keys, non-
metallic; lock casings, not of metal; door handles, not of 
metal; door, gate and window fittings, non-metallic; 
hinges for doors and windows (non-metallic -); window 
fittings, not of metal; containers, not of metal [storage, 
transport]. 

  Klasse 37   Installation of door openers and closers; repair of 
turbines; installation of doors and windows; installation 
of doors and windows; window repair; installation of 
windows; replacement of windows; repair of door 
frames; installation of window fittings; installation, 
changing, replacement and repair of locks; building 
construction; building, construction and demolition; 
installation of storage facilities. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530105 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006180 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ASCENZA AGRO, Av. Rio Tejo, Herdade das Praias, 
2910-442 SETÚBAL, Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Fertilisers, and chemicals for use in agriculture, 

horticulture and forestry. 
  Klasse 5   Herbicides; fungicides for agricultural use; 

insecticides; pest control preparations and articles. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530136 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006183 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.12, EM, 188164629 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Tipiak, Domaine d'Activités Aéroportuaire de Nantes 
Atlantique, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

charcuterie; salted meats; sausages; crustaceans (not 
live); fish and seafood; crustacean and shellfish (not 
live); preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; marmalades; compotes; eggs; 
milk and dairy products; butter; margarine; cheeses; 
yogurt; cream (dairy product); soy milk and soy-based 
dairy-product substitutes; milk beverages, milk 
predominating; almond milk; rice milk; lard for food; 
edible oils and fats; fats for food; fresh or deep-frozen 
ready-made meals made from meat, fish, poultry and 
game, shellfish, scallops; dishes made from fresh or 
deep-frozen meat, fish, poultry and game, shellfish; 
balls made from meat,poultry and game, fish, green 
vegetables; meat or fish skewers; salads made from 
meat, fish, poultry; chicken snacks; potato-based 
snacks; potato chips; potato fritters; French fries; 
pickles; gherkins; sauerkraut; kephir [milk beverage]; 
fruit salads; vegetable salads; meat, fish, poultry, 
shellfish, fruit and green vegetable preserves; 
consommés (soups); potages (soups); soups; 
preparations for making broths and soups; coffee-
flavored milk drinks; tea-flavored milk drinks; chocolate-
flavored milk beverages; chia; lentils; fresh or deep-
frozen ready-made meals made from chia, lentils or 
chia seed. 

  Klasse 30   Rice; tapioca and sago; processed buckwheat; 
quinoa; bulgur; cooked wheat; wheat semolina; husked 
barley; flours; cereal preparations; bread; precooked 
cereals; confectionery; edible ices; sugar, honey, 
golden syrup; agave syrup (natural sweetener); yeast, 
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment; chocolate; 
natural sweeteners; glucose for food; semolina; tapioca 
flour; ready-to-eat cereals; cereals for human 
consumption; potato, corn flour for food use; cereal 
flakes; preparations made from breadcrumbs; 
pancakes; waffles; rusks; custard; royal jelly for human 
consumption not for medical use; aniseed; star 
aniseed; flavorings other than essential oils; aromatic 
preparations for food; salad dressings; tomato ketchup; 
tomato sauce; barbecue sauce; chili sauce; curry 
sauce; hot sauce (salsa); mayonnaise; molasses for 
food; seasonings; seasonings for soups and ready-
made or prepared meals; hot dogs; hamburgers; 
sandwiches; bagels; croque-monsieur; croque-
madame; burritos; wrap sandwiches; fougasses; filled 
or unfilled cakes; cocktail biscuits, cereal-based snack 
food; paninis; pizzas; coffee-based beverages; coffee-

based iced beverages; tea-based beverages; tea-
based beverages flavored with fruits; chocolate-based 
beverages; chocolate-flavored beverages; preparations 
for beverages based on chocolate; pastry dough; bread 
dough; cake dough; cookie dough; dough for Viennese 
pastry products; Viennese pastries; croissants; pains 
au chocolat; raisin breads; apple turnovers; donuts; 
angel wings; petits fours (cakes); pasta; pizza dough; 
couscous (semolina); sweet and savory pastries; meat 
pies; edible decorations for cakes; cake flavorings 
(other than essential oils); quiches; tarts; pies; puff 
pastries; custards [baked desserts]; cake frosting 
[icing]; flour and preparations made from rice, corn; 
almond paste, glutamate (food flavor booster); 
flavorings for beverages (other than essential oils); 
candy; curry, celery salt, cloves, condiments; thickening 
agents for cooking foodstuffs; mint for confectionery, 
flour-based; honey; peppers (seasonings); salt for 
preserving foodstuffs; soya sauce; sweet and sour 
sauce; ginger (condiment), gravies; rice pulp for 
culinary use; couscous; ready-made or cooked meals 
made from pasta; freeze-dried dishes whose main 
ingredient is pasta; ready-made or cooked meals made 
from cereals; freeze-dried dishes whose main 
ingredient is cereals; ready-made meals or cooked 
meals made from couscous; freeze-dried dishes whose 
main ingredient is couscous; ramen; stuffed pasta; 
ravioli; fresh or deep-frozen ready-made meals made 
from quinoa, tapioca, sago, barley, wheat, bulgur 
wheat, buckwheat, sorghum, couscous, semolina rice 
or corn; prepared and seasoned quinoa and 
accompanied by green vegetables; bread products, 
namely, bread crumbs, bread croutons, flavored with 
herbs, spices, condiments, green vegetables or meat, 
poultry, fish, cheese, vinegar; bread products, namely, 
breads, rolls, plain or flavored with herbs, spices, 
condiments, green vegetables or meat, poultry, cheese, 
vinegar; breadcrumbs with herbs, spices, condiments, 
green vegetables or meat, poultry, fish, cheese, 
vinegar; sandwiches made from meat, fish, poultry and 
game. 

  Klasse 35   Business information relating to foodstuffs; sales 
promotion for others; retail services relating to 
foodstuffs; advice relating to sales promotion; 
information concerning business sales; commercial 
management of retail sale outlets; commercial 
management of wholesale outlets; advertising services 
relating to the sale of goods; commercial promotion; 
promotional marketing; promotion and conducting of 
trade shows; demonstration of goods for promotional 
purposes; demonstration for promotional or advertising 
purposes; distribution of advertising, promotional and 
marketing material; promotional marketing using 
audiovisual media; sales promotion through customer 
loyalty programs; preparing promotional and 
merchandising material on behalf of third parties; 
customer loyalty services for commercial, promotional 
or advertising purposes; adviser services in connection 
with the organization of promotional campaigns for 
companies. 

  Klasse 43   Services for providing food and beverages; temporary 
accommodation; bar services; snack bars; coffee 
shops; cafeterias; self-service restaurants; providing 
food and drink (meals); catering services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530140 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006184 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.11, US, 88650739 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of an oval-shaped overall design 
featuring a line starting in the bottom of the logo and 
curving up and to the right before reaching an apex at 
the top of the design, then curving down and to the left 
before curving into the center of the design and forming 
a loop before ending on the right side of the design. 

(730) Innehaver: 
 Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 

TX78620 DRIPPING SPRINGS, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Sex toys; adult sexual stimulation aids, namely, 
masturbators, artificial vaginas, artificial orifices, 
artificial penises, dildos, vibrators, stimulators, and 
masturbation sleeves; massage apparatus; electronic 
massage apparatus for personal use. 

  Klasse 40   Custom manufacture of sex toys; custom manufacture 
of adult sexual stimulation aids; custom manufacture of 
adult sexual stimulation aids in the nature of 
masturbators, artificial vaginas, artificial orifices, 
artificial penises, dildos, vibrators, stimulators, and 
masturbation sleeves. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530154 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006185 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.12, EM, 018164626 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tipiak, Domaine d'Activités Aéroportuaire de Nantes 
Atlantique, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

charcuterie; salted meats; sausages; crustaceans (not 
live); fish and seafood; crustacean and shellfish (not 

live); preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams; marmalades; compotes; eggs; 
milk and dairy products; butter; margarine; cheeses; 
yogurt; cream (dairy product); soy milk and soy-based 
dairy-product substitutes; milk beverages, milk 
predominating; almond milk; rice milk; lard for food; 
edible oils and fats; fats for food; fresh or deep-frozen 
ready-made meals made from meat, fish, poultry and 
game, shellfish, scallops; dishes made from fresh or 
deep-frozen meat, fish, poultry and game, shellfish; 
balls made from meat, poultry and game, fish, green 
vegetables; meat or fish skewers; salads made from 
meat, fish, poultry; chicken snacks; potato-based 
snacks; potato chips; potato fritters; French fries; 
pickles; gherkins; sauerkraut; kephir [milk beverage]; 
fruit salads; vegetable salads; meat, fish, poultry, 
shellfish, fruit and green vegetable preserves; 
consommés (soups); potages (soups); soups; 
preparations for making broths and soups; coffee-
flavored milk drinks; tea-flavored milk drinks; chocolate-
flavored milk beverages; chia; lentils; fresh or deep-
frozen ready-made meals made from chia, lentils or 
chia seed. 

  Klasse 30   Rice; tapioca and sago; processed buckwheat; 
quinoa; bulgur; cooked wheat; wheat semolina; husked 
barley; flours; cereal preparations; bread; precooked 
cereals; confectionery; edible ices; sugar, honey, 
golden syrup; agave syrup (natural sweetener); yeast, 
baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); spices; ice for refreshment; chocolate; 
natural sweeteners; glucose for food; semolina; tapioca 
flour; ready-to-eat cereals; cereals for human 
consumption; potato, corn flour for food use; cereal 
flakes; preparations made from breadcrumbs; 
pancakes; waffles; rusks; custard; royal jelly for human 
consumption not for medical use; aniseed; star 
aniseed; flavorings other than essential oils; aromatic 
preparations for food; salad dressings; tomato ketchup; 
tomato sauce; barbecue sauce; chili sauce; curry 
sauce; hot sauce (salsa); mayonnaise; molasses for 
food; seasonings; seasonings for soups and ready-
made or prepared meals; hot dogs; hamburgers; 
sandwiches; bagels; croque-monsieur; croque-
madame; burritos; wrap sandwiches; fougasses; filled 
or unfilled cakes; cocktail biscuits, cereal-based snack 
food; paninis; pizzas; coffee-based beverages; coffee-
based iced beverages; tea-based beverages; tea-
based beverages flavored with fruits; chocolate-based 
beverages; chocolate-flavored beverages; preparations 
for beverages based on chocolate; pastry dough; bread 
dough; cake dough; cookie dough; dough for Viennese 
pastry products; Viennese pastries; croissants; pains 
au chocolat; raisin breads; apple turnovers; donuts; 
angel wings; petits fours (cakes); pasta; pizza dough; 
couscous (semolina); sweet and savory pastries; meat 
pies; edible decorations for cakes; cake flavorings 
(other than essential oils); quiches; tarts; pies; puff 
pastries; custards [baked desserts]; cake frosting 
[icing]; flour and preparations made from rice, corn; 
almond paste, glutamate (food flavor booster); 
flavorings for beverages (other than essential oils); 
candy; curry, celery salt, cloves, condiments; thickening 
agents for cooking foodstuffs; mint for confectionery, 
flour-based; honey; peppers (seasonings); salt for 
preserving foodstuffs; soya sauce; sweet and sour 
sauce; ginger (condiment), gravies; rice pulp for 
culinary use; couscous; ready-made or cooked meals 
made from pasta; freeze-dried dishes whose main 
ingredient is pasta; ready-made or cooked meals made 
from cereals; freeze-dried dishes whose main 
ingredient is cereals; ready-made meals or cooked 
meals made from couscous; freeze-dried dishes whose 
main ingredient is couscous; ramen; stuffed pasta; 
ravioli; fresh or deep-frozen ready-made meals made 
from quinoa, tapioca, sago, barley, wheat, bulgur 
wheat, buckwheat, sorghum, couscous, semolina rice 
or corn; prepared and seasoned quinoa and 
accompanied by green vegetables; bread products, 
namely, bread crumbs, bread croutons, flavored with 
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herbs, spices, condiments, green vegetables or meat, 
poultry, fish, cheese, vinegar; bread products, namely, 
breads, rolls, plain or flavored with herbs, spices, 
condiments, green vegetables or meat, poultry, cheese, 
vinegar; breadcrumbs with herbs, spices, condiments, 
green vegetables or meat, poultry, fish, cheese, 
vinegar; sandwiches made from meat, fish, poultry and 
game. 

  Klasse 35   Business information relating to foodstuffs; sales 
promotion for others; retail services relating to 
foodstuffs; advice relating to sales promotion; 
information concerning business sales; commercial 
management of retail sale outlets; commercial 
management of wholesale outlets; advertising services 
relating to the sale of goods; commercial promotion; 
promotional marketing; promotion and conducting of 
trade shows; demonstration of goods for promotional 
purposes; demonstration for promotional or advertising 
purposes; distribution of advertising, promotional and 
marketing material; promotional marketing using 
audiovisual media; sales promotion through customer 
loyalty programs; preparing promotional and 
merchandising material on behalf of third parties; 
customer loyalty services for commercial, promotional 
or advertising purposes; adviser services in connection 
with the organization of promotional campaigns for 
companies. 

  Klasse 43   Services for providing food and beverages; temporary 
accommodation; bar services; snack bars; coffee 
shops; cafeterias; self-service restaurants; providing 
food and drink (meals); catering services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.14 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530174 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006190 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists of stylized words "Pleasant Goat 
and Big Big Wolf", with two eyes on the letters "an" of 
"Pleasant" and two eyes under the letter "p" of 
"Pleasant", and the letter "o" of "Wolf" is stylized to be 
a paw. 

(730) Innehaver: 
 ALPHA GROUP CO., LTD., Alpha Animation Industrial 

Area, Jinhong Road East & Fengxiang Road North, 
Chenghai District, SHANTOU, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; computer peripheral devices; electronic 

publications, downloadable; computer program 
(downloadable software); computer game software, 
recorded; humanoid robots with artificial intelligence; 
wearable computers; identity cards, magnetic; 
downloadable music files; downloadable image files; 
time recording apparatus; apparatus to check franking; 
automated teller machines [ATM]; ticket dispensers; 
punched card machines for offices; scales; rules 
[measuring instruments]; electronic notice boards; 
smartphones; television apparatus; headphones; 
portable media players; electronic book readers; 
wearable video display monitors; cameras 

[photography]; measuring instruments; taximeters; food 
analysis apparatus; audiovisual teaching apparatus; 
galvanometers; satellites for scientific purposes; 
telescopes; cables, electric; wafers for integrated 
circuits; electronic chip cards; electron tubes; 
collectors, electric; optical fibers [light conducting 
filaments]; video screens; remote control apparatus; 
heat regulating apparatus; lightning rods; electrolysers; 
fire extinguishing apparatus; protective helmets; 
alarms; eyeglasses; batteries, electric; animated 
cartoons. 

  Klasse 16   Paper; towels of paper; advertisement boards of 
paper or cardboard; note books; calendars; modelling 
materials; stickers [stationery]; printed matter; cards; 
business cards; paper figurine; greeting cards posters; 
books; comic books; periodicals; pictures; postage 
stamps; files [office requisites]; rubber erasers; 
correcting tapes [office requisites]; passport holders; 
pen cases; stationery; ink; stamps [seals]; wrapping 
plastic film; staplers for paper; pencil lead holders; 
paintbrushes; writing instruments; crayons; gummed 
tape [stationery]; adhesives [glues] for stationery or 
household purposes; compasses for drawing; drawing 
materials; steel pens; addressing machines; teaching 
materials [except apparatus]; tailors' chalk; paint trays. 

  Klasse 28   Games; apparatus for games; controllers for game 
consoles; arcade video game machines; fairground ride 
apparatus; kites; play balloons; toys; building blocks 
[toys]; drones [toys]; toy robots; tricycles for infants 
[toys]; toy cars; parlor games; dolls; scale model 
vehicles; spinning tops [toys]; scooters [toys]; plush 
toys; toy vehicles; jigsaw puzzles; toy models; chess 
pieces; playing cards; balls for games; playing balls; 
body-building apparatus; bows for archery; 
skateboards; hunting game calls; swimming pools [play 
articles]; roller skates; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery. 

  Klasse 41   Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; arranging and conducting of workshops 
[training]; mobile library services; publication of books; 
online publication of electronic books and journals; 
providing online electronic publications, not 
downloadable; production of shows; production of radio 
and television programmes; television entertainment; 
screenplay writing; amusement park services; 
entertainment services; entertainer services; 
presentation of variety shows; club services 
[entertainment or education]; photography; ticket 
agency services [entertainment]; health club services 
[health and fitness training]; providing museum facilities 
[presentation, exhibitions]; toy rental; academies 
[education]; teaching; arranging and conducting of 
conferences; organization of shows [impresario 
services]; organization of cosplay entertainment events; 
animal training; modelling for artists. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530185 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006191 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65428 
RÜSSELSHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motor vehicles, their parts and spare parts, as far as 

included in this class. 
  Klasse 27   Foot mats for vehicles. 
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  Klasse 28   Games; playthings; sporting articles; toy cars; model 
cars; plush toys; teddy bears; electronic games 
(including video games); playing cards; plastic disc for 
a throwing game; footballs; basketballs; softballs; all 
aforesaid goods included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530186 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202006192 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 LATTERIA SOCIALE MANTOVA Soc. Agr. Coop., Via 
F.lli Kennedy 48 Sant'Antonio di Porto Mantovano, 
46047 MANTOVA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Cheese products; ripened cheeses; ready grated 

cheese; soft cheese; fresh unripened cheeses; strained 
soft white cheeses; cream cheese; cheese spreads; 
mould-ripened cheese; processed cheese; cheese 
mixtures; low fat cheese; cheese containing herbs; 
strained cheese; cheese dips; milk; milk products; dried 
milk; butter; butter preparations; blended butter; 
blended cheese; cheese products and substitutes 
therefor; milk products; whey; dry whey; drinks made 
from dairy products; yoghurt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530203 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006193 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.12, EM, 018122907 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZF Friedrichshafen AG, Löwentaler Str. 20, 88046 
FRIEDRICHSHAFEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Brake systems for vehicles; brake pads and brake 

shoes, for vehicles; brake discs; brake drums; brake 
linings for vehicles; brake boosters for vehicles; brake 
cylinders; brake parts for vehicles. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530241 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006196 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FORANS International AG, Haldenstrasse 5, 6340 
BAAR, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Pressure recorders. 
  Klasse 10   Oxygen inhalers for medical use; hydrogen inhalers; 

inhalers; medical apparatus and instruments; 
thermometers for medical use; clinical thermometers; 
temperature labels for medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530250 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006197 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.08, CH, 745028 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 European Gymnastics, 12, avenue de la Gare, 1003 
LAUSANNE, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Clothing, footwear, headwear; all the aforesaid goods 

of European origin. 
  Klasse 28   Gymnastic and sporting articles, gymnastic apparatus, 

games, toys; all the aforesaid goods of European 
origin. 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
organization and conducting of trade fairs, events and 
exhibitions for commercial or advertising purposes; 
administrative assistance services, administrative 
advice and administrative information for participants, 
visitors and exhibitors attending a conference; services 
for compiling and entering information into computer 
databases; all the aforesaid services are of European 
origin. 

  Klasse 38   Broadcasting of television programs and other 
audiovisual and multimedia content in connection with 
sports events via the Internet protocol and 
communication networks; sending of regular 
newsletters by email; all the aforesaid services are of 
European origin. 

  Klasse 41   Education, training, sporting and cultural activities, 
organization of sports activities in particular of sports 
competitions, production of films, video recording 
services for sports activities, publication of information 
in the field of sports other than for advertising 
purposes, namely, publication of brochures, leaflets, 
books, texts, letters and newsletters; provision of sports 
facilities; consulting services in the field of the 
organization of sports competitions, writing of texts, 
namely of regulations for sports competitions, arranging 
and conducting of colloquiums, conferences or 
congresses; all the aforesaid services are of European 
origin. 

  Klasse 45   Arbitration services in the field of sports, litigation 
services in the field of sports, legal advisory services in 
the field of sports, legal services in the field of sports, 
namely regulation interpretation services for sports 
competitions and monitoring of the application of 
regulations for sports competitions, advisory services 
relating to safety in the framework of sports; all the 
aforesaid services are of European origin. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530251 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202006198 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.12, EM, 018124474 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BBF Holding B.V., Zutphenseweg 42, 7211ED EEFDE, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Building and construction materials and elements of 

metal; steel; steel buildings; metallic containers; 
staircases of metal; building and construction materials 
and elements of metal; unwrought and semi-wrought 
common metals; metal hardware; structures and 
transportable buildings of metal; containers, and 
transportation and packaging articles, of metal. 

  Klasse 7   Machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing; waste material conveying 
machines; waste crushing machines; garbage [waste] 
disposals; recycling machines; construction machines; 
pumps [machines], compressors and fan wheels; 
industrial robots; current generators; moving and 
handling equipment; engines, powertrains, and 
machine parts, and controls for the operation of 
machines and engines; dispensing machines; 
sweeping, cleaning, washing and laundering machines. 

  Klasse 9   Computer software; software applications (for mobile 
telephones); electronic publications, downloadable; 
digital data files (downloadable); media for connecting 
computer systems with one another; computer 
hardware; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
sensors for determining position; ultrasonic and radar 
sensors; sensors for measuring the position, size and 
amount of waste in containers and tanks, including 
underground; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images; magnetic data 
carriers, recording discs; compact discs, DVDs and 
other digital recording media; electronic apparatus for 
the storage and reproduction of data, and apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or 
images; data processing equipment and computers, 
including peripherals; cloud server mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines. 

  Klasse 12   Vehicles and conveyances; container cars; parts and 
fittings for vehicles; bicycle carriers. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; dissemination of 
advertisements; arranging of advertising services; 
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public relations services; marketing services; cost price 
analysis regarding waste disposal, removal, handling 
and recycling; human resources management; 
personnel services; personnel recruitment; 
psychotechnical, psychological and psychometric 
testing for the selection of personnel; career placement 
consulting services; business organisation 
management and business economics consultancy; 
commercial business project management; providing 
business information; sponsorship search; member 
administration; presentation of companies on the 
Internet and other media; administrative processing of 
purchase orders; negotiating and concluding 
commercial transactions for others; commercial 
lobbying services; writing of publicity texts; compilation 
and management of online databases and searchable 
online databases; compilation of statistics; economic 
forecasting and analysis; market prospecting, research 
and analysis; opinion polling; drawing up of expert 
reports in the field of professional business; information 
and consultancy relating to the aforesaid services; all 
the aforesaid services whether or not provided via 
electronic channels, including the Internet. 

  Klasse 37   Building, construction and demolition; rental of tools, 
plant and equipment for construction, demolition, 
cleaning and maintenance; extraction of natural 
resources; cleaning and maintenance; waste removal 
[cleaning]; cleaning, maintenance and installation of 
street furniture; disinfecting; pest control; information 
and consultancy relating to the aforesaid services; 
maintenance of computers; maintenance of overhead 
and underground waste containers; construction of 
steel structures; all the aforesaid services whether or 
not via electronic channels, including the Internet; 
installation of overhead and underground waste 
containers; trash collection [refuse clean-up]. 

  Klasse 39   Transportation of waste; storage of waste; 
environmental remediation services, namely, waste 
disposal [transport]; waste disposal [transportation]; 
skip hire service; distribution of electrical energy, gas, 
water and district heating by pipeline and cable; 
transport; transportation of containers; packaging and 
storage of goods; vehicle parking and storage; 
information and consultancy relating to the aforesaid 
services; supply and rental of overhead and 
underground waste containers; all the aforesaid 
services whether or not via electronic channels, 
including the Internet. 

  Klasse 40   Recycling of waste; treatment of waste materials; 
destruction of waste and trash; waste management 
services [recycling]; treatment of waste; rental of waste 
crushing machines; rental of waste compacting 
machines; rental of air purification apparatus; leasing of 
water purification equipment; rental of water treatment 
equipment; blacksmithing; custom assembling of 
materials for others; energy production; textile, leather 
and fur treatment; recycling and waste treatment; air 
and water conditioning and purification; information and 
consultancy relating to the aforesaid services; all the 
aforesaid services including via electronic channels, 
including the Internet. 

  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software; computer software 
maintenance; electronic data storage, for others; 
electric data storage and cloud computing services; 
inspection and examination of overhead and 
underground waste containers; web hosting of websites 
containing information relating to the position, size and 
amount of waste in containers and tanks, including 
underground and relating to positioning, routing, 
providing remote access and compilation and sharing 
of usage data for waste containers and tanks, including 
underground; technological consultancy in the field of 
automation; design and planning services relating to 
automation; maintenance and keeping up-to-date of 
computer programs, and providing reserve files; testing 
of communication protocols; hosting web sites; hosting 

of e-commerce platforms and databases on the 
Internet; creation, management and maintenance of 
websites; platform as a service [PaaS]; providing 
online, non-downloadable software; hosting and 
providing of software as a service (SaaS); information 
and consultancy relating to the aforesaid services; the 
aforesaid services also via electronic channels, 
including the Internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530253 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202006199 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 JHO Intellectual Property Holdings, LLC, 1600 North 
Park Drive, FL33326 WESTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary and nutritional supplements; dietary 

supplements; multi-vitamin preparations; nutritional and 
dietary supplements formed and packaged as bars; 
nutritional supplements; vitamins. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530254 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006200 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, IN46140 
GREENFIELD, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Animal feed. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530266 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006201 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mezzion Pharma Co., Ltd., C&H Building, 3rd Floor, 35, 
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu, 06167 SEOUL, Sør-
Korea 

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

pharmaceuticals. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530282 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006205 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.26, DK, VA 2019 

02156 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Copenhagen Business School Handelshøjskolen, 
Solbjerg Plads 3, 2000 FREDERIKSBERG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 41   Education and providing training at university level, 

including within business, economics and issues 
related to business; entertainment; sporting and cultural 
activities; assistance for further training of business 
managers; supplementary training assistance, 
preparation for admission tests and exams; 
organization of admission tests and exams; arranging 
conferences, congresses and seminars; publication of 
educational books and manuals; publication services; 
online electronic publication of periodicals, books and 
manuals. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530293 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006206 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Happy Products, Inc., 5741 NE 87th Ave., OR 97220 
PORTLAND, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Book holders. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530297 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006207 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.04, US, 88643279 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, 
USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Dermatological apparatus, namely, instruments used 

for performing microdermabrasion of the skin and 

which deliver topical solutions to the skin during a 
procedure; cosmetic apparatus, namely, an electronic 
skin treatment device in the nature of a skin-resurfacing 
treatment device that combines exfoliation, extraction, 
and infusion of condition-specific serums to improve 
skin health, function and appearance; disposable 
heads, namely, treatment tips specially adapted for 
microdermabrasion devices in the nature of diamond 
and disposable treatment tips. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530309 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006208 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.10, EM, 018135357 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, An der 
alten Ziegelei 2, 40789 MONHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer programs for online 

sale via the internet and other computer and electronic 
hybrid networks; computer application software for pcs, 
smartphones, personal digital assistants (pdas) and 
tablet computers, namely software for use in relation to 
cax, configuration and mechatronic solutions and/or 
technical development processes; electronically stored 
data (retrievable and downloadable); electronic 
publications, downloadable; computer software for 
mobile devices (apps); computer software enabling 
secure access to business resources and management 
of mobile devices via the internet; software for 
managing mobile devices for recording the 
transmission of images and sounds, visual data and for 
managing applications. 

  Klasse 42   Design and consultancy services regarding 
computers, computer software, computer programs, 
CD-Rom; computer systems analysis and integration; 
information technology project management; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; computer software consultancy; 
preparation of data processing programmes; 
maintenance and updating of computer software; 
computer software programming services; design and 
development of computer software and databases; 
maintenance of computer software; technological 
consultancy; electronic data storage; providing of non-
downloadable computer software for temporary use, 
enabling or facilitating electronic media and/or 
information to be uploaded, downloaded, streamed, 
published, displayed, logged in, linked, shared or 
otherwise provided via communications networks; 
services provided by application service providers with 
software for use in connection with cax, configuration 
and mechatronic solutions and/or technical 
development processes; hosting of a website 
containing information relating to cax, configuration and 
mechatronic solutions and/or technical development 
processes; development and providing of it solutions 
for integrating or exchanging data with erp, pdm and 
plm systems and cad applications; setting up portals on 
the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530314 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006209 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.29, CH, 736885 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Frilite S.A., C.F.I. Lohner-Strasse 22, 3645 GWATT 
(THUN), Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for industry, particularly hollow 

microspheres (light fillers of aluminosilicate) as by-
products of fly ash (cenospheres) or produced from 
volcanic rock, other mineral products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530327 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202006211 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.31, IT, 

302020000009274 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flos S.p.A., Via A. Faini, 2, 25073 BOVEZZO, 
BRESCIA, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Lighting apparatus and installations; heating 

apparatus and installations; steam generating 
apparatus; cooking appliances; refrigerating apparatus; 
drying apparatus and installations; apparatus for 
ventilating; water distribution installations; sanitary 
installations. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; clerical services; retail services in 
relation to lighting apparatus; wholesale services in 
relation to lighting apparatus; business management of 
retail stores; business management of wholesale 
stores. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530330 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006212 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Ai nuo li. 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 The first Chinese word means love, the second 

Chinese word means promise, the third Chinese word 
means inside and the combination of them have no 
meaning. 

(730) Innehaver: 
 CASTON SPORTS MANUFACTURE CO., LTD., 

Shuntian Creative Park, Shamei Road, Shiyong 
Auenue, Yongning Town, 362700 SHISHI CITY, 
FUJIAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Wrist guards; balls and bags adapted for rackets; 

strings for rackets; strings for sports rackets; nets for 
sports; shuttlecocks; badminton rackets; playing balls; 
nets for sports; rackets for sports. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530339 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006214 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bananagrams Inc., 145 Carolina Ave., RI02905 
PROVIDENCE, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Toys and games, namely, a board game featuring 

dice and tiles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530364 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006217 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.10, EM, 018135376 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, An der 
alten Ziegelei 2, 40789 MONHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software; computer programs for online 

sale via the internet and other computer and electronic 
hybrid networks; computer application software for pcs, 
smartphones, personal digital assistants (pdas) and 
tablet computers, namely software for use in relation to 
cax, configuration and mechatronic solutions and/or 
technical development processes; electronically stored 
data (retrievable and downloadable); electronic 
publications, downloadable; computer software for 
mobile devices (apps); computer software enabling 
secure access to business resources and management 
of mobile devices via the internet; software for 
managing mobile devices for recording the 
transmission of images and sounds, visual data and for 
managing applications. 

  Klasse 42   Design and consultancy services regarding 
computers, computer software, computer programs, 
CD-Rom; computer systems analysis and integration; 
information technology project management; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; computer software consultancy; 
preparation of data processing programmes; 
maintenance and updating of computer software; 
computer software programming services; design and 
development of computer software and databases; 
maintenance of computer software; technological 
consultancy; electronic data storage; providing of non-
downloadable computer software for temporary use, 
enabling or facilitating electronic media and/or 
information to be uploaded, downloaded, streamed, 
published, displayed, logged in, linked, shared or 
otherwise provided via communications networks; 
services provided by application service providers with 
software for use in connection with cax, configuration 
and mechatronic solutions and/or technical 
development processes; hosting of a website 
containing information relating to cax, configuration and 
mechatronic solutions and/or technical development 
processes; development and providing of it solutions 
for integrating or exchanging data with erp, pdm and 
plm systems and cad applications; setting up portals on 
the internet. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530370 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006218 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.29, CH, 736887 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Frilite S.A., C.F.I. Lohner-Strasse 22, 3645 GWATT 
(THUN), Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for industry, particularly hollow 

microspheres (light fillers of aluminosilicate) as by-
products of fly ash (cenospheres) or produced from 
volcanic rock, other mineral products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530381 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202006219 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.08, US, 88864719 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 LJULJA BEAUTY INC., 135 E57th Street, NY10022 
NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Cosmetics, makeup, makeup preparations and 

cosmetic preparations for the skin. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530392 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202006221 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.22, DE, 30 2019 110 

940 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 NOVOLUTO GmbH, Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Electrically operated massagers; vibrators, being adult 

sexual aids; sex aids. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530393 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006222 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.11, EM, 018080163 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Lupinta AB, Högerudsgatan 18D, 21613 LIMHAMN, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 

preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, 
butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for 
food; vegetable-based meat substitutes; dairy products 
and dairy substitutes; meat substitutes; vegetable-
based meat substitutes based on lupin beans and lupin 
products. 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and 
noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; vegetable flour and lupin bean 
flour; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice 
cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, 
preserved herbs; vinegar, sauces and other 
condiments; ice (frozen water). 

  Klasse 31   Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, 
horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; fresh fruits and 
vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; 
bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; 
foodstuffs and beverages for animals; malt. 

  Klasse 32   Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and 
other non-alcoholic preparations for making beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530426 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202006227 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.15, DE, 30 2019 011 

651 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Thomas Kaiser, Alte Poststrasse 2, 87463 
DIETMANNSRIED, Tyskland 
Christian Wassermann, Schorerweg 8, 87647 
KRAFTISRIED, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Firelighters; firewood; wood pellets; wood pellets for 

use in barbecues; fuel for use in barbecues; charcoal; 
charcoal briquettes; briquettes; fuels; fuels for lamps; 
lamp oils; bioethanol [biofuel]; ethanol [fuel]; wicks for 
candles; scented candles; candles; fuel gel; safety fuel; 
smoking mixture; smoking chips. 

  Klasse 6   Small hardware of metal; containers and articles of 
transport and packaging of metal; metal boxes for 
bottles; landscape edgings of metal; metal raised 
garden beds; metal firewood stackers. 

  Klasse 8   Fire hooks; fire tongs; cutlery; precious metal cutlery 
in boxes; cutlery boxes, filled; knives; pocket knives; 
axes; hatchets; fireplace tool sets sold as a unit; 
pokers; fire-irons; fireplace bellows [hand tools]; 

fireplace bellows [hand tools]; log splitters [hand-
operated tools]. 

  Klasse 9   Fire-resistant gloves; recorded media; electronic 
publications; downloadable electronic publications; 
downloadable electronic publications in the form of 
books or magazines; eyeglasses; sunglasses; fire 
extinguishers; software; software for data and file 
management and for databases; communication and 
network software; media and publication software; 
apps; computer programs and software for image 
processing on mobile phones; software for virtual 
image creation. 

  Klasse 11   Lighting for home and garden; lighting installations; 
storm lamps; garden lights; lights [lamps]; portable 
lamps [for lighting]; table lamps; pocket torches, 
electric; LED flashlights; table lights (fireplaces); mobile 
lighting; luminaires with incandescent mantles; fire 
baskets (fireplaces); outdoor lights; universal lights; 
pendant lights; floor lamps; lanterns; LED candles; oil 
lamps; wax lights (fireplaces); garden torches; stoves; 
electric food warmers; decorative fireplaces; gel 
fireplaces; rod lanterns; appliances for cooking, cooling 
and preserving food and beverages; heating, 
ventilating, and air-conditioning and purification 
equipment (ambient); appliances for heating; fire 
grates; fireplaces; portable fireplaces for house and 
garden; ethanol fireplaces; electric firelighters; friction 
lighters for igniting gas; rod lighters; gasoline lighters; 
ovens [heaters]; domestic ovens; ovens for heating; 
patio ovens; table ovens; pizza ovens; bread ovens; 
outdoor ovens; self-illuminating light sources; electric 
light chains; light chains; LED light machines; electric 
scented candles; mobile light poles; lighting and light 
reflectors; candle lamps; candle lanterns; candle 
lighters; electric candles; flameless candles; torches; 
fireplaces; barbecues; grill stoves; roasting spits; grill 
heating plates; grill igniters; electric rotisseries; 
barbecue apparatus; barbecue smokers; gas-fired 
broilers; cookers incorporating grills; rotisseries; table-
top grills; portable grills; top heat grills; tripod 
barbecues; burning barrels in the nature of stoves; 
barbecue tins; ceramic grills; tables designed to hold 
gas grills; wood burning stoves; candle torches; grill 
lighters; coal lighters; patio torches; ash boxes. 

  Klasse 16   Printed matter; flyers; brochures; catalogues; books; 
books on cooking, barbecuing, fire; recipe books; 
periodical publications; calendars; photo calendars; 
periodically printed publications; stickers [stationery]; 
stationery and educational supplies; pens [stationery]; 
stationery cases; stationery boxes; stationery 
containers; notebooks [stationery]; pads [stationery]; 
organizers for stationery use; banknote clips. 

  Klasse 18   Canvas wood carriers. 
  Klasse 20   Furniture and non-metallic furniture fittings for indoor 

and outdoor use; tables; benches; folding benches; 
bench tables; folding tables; side tables; bar tables; 
trestle tables; pedestal tables; serving tables; tray 
tables; plant tables; storage racks for firewood; 
barbecue tables (furniture); stools; furniture; pieces of 
furniture; furniture cabinets; shelves; stackable 
furniture; three-seaters [furniture]; furniture for babies; 
furniture for winter gardens; patio furniture; metal 
furniture; movable or mobile furniture; movable or 
mobile firewood shelves; deckchairs; pieces of furniture 
for storing wood; storage shelves for firewood; outdoor 
kitchens (furniture); outdoor shelving; outdoor 
cupboards; trolleys [furniture]; lounge furniture; outdoor 
lounge furniture; hanging lounge furniture; hanging 
sofas; rocking lounge furniture; rocking chairs; rocking 
benches; beanbags [furniture]; seating furniture; 
hanging seating furniture; trolleys for computers 
[furniture]; wickerwork; non-metal baskets; partitions 
[furniture]; mobile partitions [furniture]; coat hangers, 
coatstands and coathooks; coatstands, non-metal; 
plant racks; birdhouses. 

  Klasse 21   Household articles, namely appliances and containers 
for household and kitchen; household articles, namely 
appliances and containers for household and kitchen 
made of metal and glass; dishes; cooking utensils; 
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containers for household or kitchen use; fireplace 
brushes; barbecue gloves; oven gloves; steak weights; 
burger presses; meat tenderizers [kitchen utensils]; 
barbecue turners; barbecue tongs; barbecue forks; 
barbecue tongs; grills [cooking utensils]; grill scrapers 
[cleaning items]; grill brushes; wire brushes, not being 
machine parts; bottle openers; fireproof dishes; trays; 
serving bowls; metal serving bowls; cast iron tableware; 
candle jars [holders]; candelabra (candlesticks); candle 
extinguishers; candle drip rings; glass candlesticks; 
precious metal candle holders; non-precious metal 
candle holders; glass holders for candles; candles 
holders with snuffers; wall candle holders; pizza peels; 
popcorn pans; skillets; coal scuttles; buckets with lids; 
salt cellars; pepper pots; salt and pepper mills; salt and 
pepper mills of precious metal; baskets of base metal 
for household purposes; plant troughs; plant pots; 
flower pots; plant pots; herb pots; tealight holders; 
broiling pans. 

  Klasse 25   Clothing; barbecue aprons [clothing]; headgear; 
footwear. 

  Klasse 32   Beer; beer-based beverages; dealcoholized 
beverages; non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
aromatized carbonated beverages; carbonated non-
alcoholic beverages; non-alcoholic caffeinated 
beverages. 

  Klasse 35   Wholesale and retail trade services relating to the 
abovementioned goods in classes 4, 6, 8, 9, 11, 16, 20, 
21, 25, 32; business management; business 
assistance; administrative services; advertising; 
marketing; sales promotion; business analysis, 
research and information services; business strategic 
consultancy services in design, engineering, marketing 
and distribution. 

  Klasse 43   Providing online information on cooking, grilling, 
cooking and grilling fires, as well as on beer and wine. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530453 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006230 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.13, CN, 43766383 

2020.01.13, CN, 43770763 
2020.01.13, CN, 43774128 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Virtual reality headsets; laptop computers; humanoid 

robots with artificial intelligence; computer software 

applications, downloadable; facial recognition 
apparatus; wearable activity trackers; computer 
programs, recorded; computer software platforms, 
recorded or downloadable; smartphones; tablet 
computers; network communication equipment; 
downloadable software applications for mobile phones. 

  Klasse 35   Provision and rental of advertising space on the 
Internet; online advertising on computer communication 
networks; providing commercial information and advice 
for consumers in the choice of products and services; 
providing business information via a web site; 
commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; providing business information 
via the Internet, wired network, or other forms of data 
transmission; promoting the goods and services of 
others; procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; provision of 
an online marketplace for buyers and sellers of goods 
and services; compiling indexes of information for 
commercial or advertising purposes; search engine 
optimization for sales promotion; advertising. 

  Klasse 42   Quality checking and testing; technological research; 
software as a service [SaaS]; cloud computing; 
platform as a service [PaaS]; research and 
development of computer software; design and 
development of computer software; electronic data 
storage; quality system certification; providing 
information relating to computer technology and 
programming via a web site. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530463 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006233 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Floha v.o.f., Langeweg 79, 3342 LD HENDRIK-IDO-
AMBACHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Ornamental plant products, namely natural plants and 

flowers, and seeds, cuttings, live rootstocks, bulbs and 
seedlings; plant seeds; all the aforementioned goods 
other than those of the plant genus sutera roth. 

  Klasse 44   Propagation, improvement, cultivation and selection 
also via substrates, tissue culture, hydro culture and 
vitro culture of ornamental plants products, natural 
plants and flowers as well as seeds, cuttings, parts, live 
rootstocks, bulbs, seedlings and plant seeds; cultivation 
assistance and cultivation consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1530467 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006234 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 NEW MAURITIUS HOTELS LIMITED, Société de droit 
de l'Ile Maurice, Beachcomber House, Botanical 
Garden Street, 74213 CUREPIPE, Mauritius 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 

commercial administration; office functions; 
dissemination of advertising material (leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples); newspaper 
subscription services (for third parties); arranging 
subscriptions to telecommunication services for others; 
presentation of goods on all communication media, for 
retail sale; business management and organization 
consultancy; accounting; document reproduction; 
employment agencies; business management for 
freelance service providers; computer file management; 
Web site traffic optimization; organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; online 
advertising on a computer network; rental of advertising 
time on all communication media; publication of 
advertising texts; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations; 
company audits (commercial analyses); organization, 
operation and supervision of loyalty and incentive 
programs. 

  Klasse 39   Transport; packaging and storage of merchandise; 
travel organization; transport information; logistics 
services relating to transport; delivery of newspapers; 
distribution of water, electricity or energy; distribution 
(delivery) of goods; towing; rental of garages or parking 
places; vehicle rental; taxi transport; booking of seats 
for travel; physical storage of electronically-stored data 
or documents; traveler accompaniment services in 
connection with sporting events, conferences, 
seminars, concerts, exhibitions, shows. 

  Klasse 41   Education; training; entertainment; sporting and 
cultural activities; information relating to entertainment 
or education; vocational retraining; provision of 
recreational facilities; publication of books; book 
lending; production and rental of motion pictures; rental 
of sound recordings; rental of television sets; rental of 
show scenery; videotape editing; photography services; 
organization of competitions (education or 
entertainment); organization and conducting of 
colloquiums, conferences or congresses; organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; 
booking of seats for shows; game services provided 
on-line from a computer network; gambling services; 
electronic publication of books and journals online; 
electronic desktop publishing; organization of sporting 

events and competitions; information services relating 
to sporting events, conferences, seminars, concerts, 
cultural or educational exhibitions, shows; coaching as 
an education service in connection with sporting 
events, conferences, seminars, concerts, exhibitions, 
shows; orientation services in a venue for people, 
namely information on sporting events, conferences, 
seminars, concerts, cultural or educational exhibitions, 
shows; sports camp services; sports club services; 
entertainment services including appearances by 
celebrities, athletes; holiday camp services 
(entertainment); golf course services; golf course 
provision services; golf training course provision 
services. 

  Klasse 43   Services for providing food and beverages; temporary 
accommodation; bar services; catering services; hotel 
services; temporary accommodation reservation; day-
nurseries [crèches]; providing campground facilities; 
retirement homes; boarding for animals; holiday camp 
services (lodging). 

  Klasse 44   Medical services; hygienic and beauty care services 
for humans and animals; beauty salon services; 
massage services; provision of solariums, saunas, 
hammams; provision of marine thermal baths, spas, 
thalassotherapy and balneotherapy treatments. 

  Klasse 45   Concierge services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530480 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202006235 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.04, EM, 018047429 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Maerz Ofenbau AG, Richard-Wagner-Strasse 28, 8002 
ZÜRICH, Sveits 
ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 1, 45143 
ESSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Industrial furnaces and parts therefor, and auxiliary 

installations for firing limestone and dolomite, namely 
shaft furnaces, high-temperature furnaces for sintering, 
in particular for sintering dolomite and magnesite, and 
for manufacturing tabular alumina, and shelf furnaces 
for calcining carbonates. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of industrial 
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furnaces and parts therefor, and auxiliary installations 
for firing limestone and dolomite, namely shaft 
furnaces, high-temperature furnaces for sintering 
dolomite and magnesite and for manufacturing tabular 
alumina, and shelf furnaces for calcining carbonates. 

  Klasse 42   Engineering and technical consultancy regarding the 
industrial furnaces and parts therefor, and auxiliary 
installations for firing limestone and dolomite, namely 
shaft furnaces, high-temperature furnaces for sintering 
dolomite and magnesite and for manufacturing tabular 
alumina, and shelf furnaces for calcining carbonates; 
planning, namely construction drafting and technical 
project planning, technical analysis and surveying in 
connection with and of industrial furnaces and parts 
therefor, and auxiliary installations for firing limestone 
and dolomite, namely shaft furnaces, high-temperature 
furnaces for sintering dolomite and magnesite and for 
manufacturing tabular alumina, and shelf furnaces for 
calcining carbonates; commissioning of industrial 
furnaces and parts therefor, and auxiliary installations 
for firing limestone and dolomite, namely shaft 
furnaces, high-temperature furnaces for sintering 
dolomite and magnesite and for manufacturing tabular 
alumina, and shelf furnaces for calcining carbonates; 
quality monitoring of industrial furnaces and parts 
therefor, and auxiliary installations for firing limestone 
and dolomite, namely shaft furnaces, high-temperature 
furnaces for sintering dolomite and magnesite and for 
manufacturing tabular alumina, and shelf furnaces for 
calcining carbonates. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530481 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006236 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.21, DE, 30 2019 110 

867 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BMI Group Holdings UK Limited, Thirteenth Floor, 
Thames Tower, Station Road, RG11LX READING, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Photovoltaic apparatus and installations for generating 

solar electricity; solar energy collectors for electricity 
generation; solar cells and modules; accessories for 
the installation of photovoltaic apparatus and 
installations on roofs. 

  Klasse 11   Solar collectors for heating; solar hot water apparatus; 
solar heating apparatus; solar energy collectors for 
heating; heat storage apparatus for heating (solar 
energy); accessories for the installation of solar 
collectors on roofs. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and repair of solar power 
installations; installation, maintenance and repair of 
solar thermal installations; technical consultancy in 
connection with the installation of photovoltaic and 
solar thermal installations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530487 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006237 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.23, BX, 01396256 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Flowil International Lighting (Holding) BV, Prins 
Bernhardplein 200, 1097JB AMSTERDAM, Nederland 

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

switching, transforming, accumulating, regulating 
and/or controlling electricity; control apparatus and/or 
instruments for lighting; wireless communication 
apparatus and/or instruments for lighting; ballast 
apparatus and/or instruments for lighting; batteries; 
battery apparatus and/or instruments for lighting; 
electric shaver sockets incorporating lighting functions; 
computer hardware for use with lighting apparatus and 
instruments; computer software for use with lighting 
apparatus and instruments; data processing apparatus 
and/or instruments for lighting; electric apparatus 
and/or instruments for controlling lighting; sensor 
apparatus and/or instruments for lighting; speakers; 
starter apparatus and/or instruments for lighting; light 
emitting diodes [LEDs]; light emitting diode [led] 
modules; light emitting diode [led] drivers; light emitting 
diode [led] monitors; light emitting diode [LED] displays; 
organic light emitting diodes [OLEDs]; organic light 
emitting diode [OLED] modules; organic light emitting 
diode [OLED] drivers; organic light emitting diode 
[OLED] monitors; organic light emitting diode [OLED] 
displays; automatic time switches; data switches; digital 
switches; dimmer switches; electrical switches; level 
switches; lighting switches; magnetic switches; mercury 
switches; optical switches; power switches; proximity 
switches; sensor switches; switches; 
telecommunications switches; temperature switches; 
thermal switches; time switches; touch switches; 
wireless switches; warning lighting [beacons]; signalling 
apparatus and/or instruments for lighting; light-emitting 
diode [led] fixtures, light-emitting diode apparatus, 
devices, fittings and/or installations; organic light-
emitting diode [OLED] fixtures, apparatus, devices, 
fittings and/or installations; lighting transformers; parts 
and fittings for any of the aforesaid goods as far as 
included in this class. 

  Klasse 11   Decorative lighting; decorative lighting apparatus; 
electrical lighting fixtures, apparatus, devices, fittings, 
and/or installations; non-electrical lighting fixtures, 
apparatus, devices, fittings and/or installations; lighting 
fixtures, apparatus, devices, fittings and/or installations; 
light-emitting diode lighting [LED] fixtures, apparatus, 
devices, fittings and/or installations; organic light-
emitting diode [OLED] lighting fixtures, apparatus, 
devices, fittings and/or installations; lighting modules; 
lighting; electrical lighting; non-electrical lighting; light-
emitting diode [LED] lighting; organic light-emitting 
diode [OLED] lighting; lamps; desk lamps; electrical 
lamps; non-electrical lamps; lighting lamps; light-
emitting diode [led] lamps; organic light-emitting diode 
[OLED] lamps; luminaires; electrical luminaires; non-
electrical luminaires; lighting luminaires; light-emitting 
diode [LED] luminaires; organic light-emitting diode 
[OLED] luminaires; electric tubes for lighting; non-
electric tubes for lighting; tubes for lighting; light-
emitting diode [led] tubes for lighting; organic light-
emitting diode [OLED] tubes for lighting; electric bulbs 
for lighting; non-electric bulbs for lighting; bulbs for 
lighting; light-emitting diode [LED] bulbs for lighting; 
organic light-emitting diode [OLED] bulbs for lighting; 
computer controlled lighting apparatus and/or 
instruments; filament lighting apparatus and/or 
instruments; lighting apparatus and instruments; lamp 
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glasses; lighting apparatus operated by photocells; 
parts and fittings for any of the aforesaid goods as far 
as included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530491 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202006238 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.05, EM, 018120004 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 STOCKHOLM, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Information technology and audio-visual, multimedia 

and photographic devices; software; application 
software; payment software; e-commerce and e-
payment software; computer software for processing 
electronic payments and for transferring funds to and 
from others; authentication software for controlling 
access to and communications with computers and 
computer networks; credit cards and magnetic payment 
cards; computer software relating to the handling of 
financial transactions; computer programs relating to 
financial matters; financial management software; 
software for facilitating secure credit card transactions. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions services; design of 
business surveys for others; conducting business and 
market research surveys for others; business enquiries 
and investigations; business information; invoicing; 
book-keeping services; computerized file management; 
marketing services; loyalty and affinity program 
services. 

  Klasse 36   Insurance; insurance consultancy, insurance 
information; financial services and financial affairs; 
monetary affairs; electronic payment services; 
electronic processing of transactions and payments via 
a global computer network; bill payment services; credit 
information services; credit assessment; evaluation of 
the credit worthiness of companies and private 
individuals; lending and credit services; factoring 
services; debt collection services; banking service; 
money transfer services; preparing, processing and 
tracking electronic payment transactions. 

  Klasse 39   Logistics, distribution and transportation services; 
shipping of goods; tracking and tracing of documents, 
letters, packages, and parcels in transit. 

  Klasse 42   Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; software design; 
creating, designing and maintaining web sites and 
applications; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for electronic 
payment; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in credit 
assessment; providing temporary use of online non-
downloadable computer security software for use in 
verifying and controlling access to and communication 
with computers and computer networks; providing of 
temporary use of online non-downloadable mobile 

application computer software for financial transactions; 
providing of temporary use of online non-downloadable 
computer software for hosting services; software as a 
service for financial transactions; computer security 
consultancy and administration of databases featuring 
digital keys and digital certificates, monitoring of 
computer systems for security purposes; providing user 
authentication services including for e-commerce 
transactions. 

  Klasse 45   Legal services; security services for the protection of 
property and individuals; personal background 
investigations; verification of personal identification of 
users [personal background investigations]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530515 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.29 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.29 

(210) Nasj. ref.nr: 202006242 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.12, DE, 30 2019 018 

732 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Evonik Operations GmbH, Rellinghauser Str. 1-11, 
45128 ESSEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemicals for use in industry, in particular 1,2-

cyclohexane dicarboxylic acid diisononyl ester 
(DINCH), diisopentyl terephthalate, 1,3-butadiene, 1,2-
butadiene, 1-butene, 2-propylheptanol (2-PH), 
diisobutene, diisononyl phthalate (DINP), di-n-butene, 
ethyl tert.- butyl ether (ETBE), liquid gases, liquid gas 
mixtures (consisting of propane, n-butane and 
isobutane), isobutene, isobutane, aerosols, isononanol 
(INA) (alcohol), isononyl benzoate (INB), isotridecanol 
(ITDA), methyl tert.-butyl ether (MTBE and MTBS and 
MTBE S and MBTBE T) (chemical additives to motor 
fuels, carburants, lubricants and fuels), n-butane, oxo 
oils obtained from the production of 2-PH (chemical), 
oxo oils obtained from the production of INA (chemical), 
oxo oils obtained from the production of ITDA 
(chemical), propane for use in industry, raffinates 
(chemicals), namely mixtures of C4-containing raw 
material flows or hydrocarbons, anhydrous and 
azeotropic tert.-butanol (TBA), tetrabutane, tetrabutene, 
tributene for use in industry, trimethylhexanal (TMH), 
hydrogen (at various pressure levels), 2,2'-bis [(1,1'-
biphenyl-2,2'-diyl)phosphite]-3,3'-di-tert.-butyl-5,5'-
dimethoxy-1, 1' -biphenyl (phosphorus ligand, co-
catalyst); chemicals, in particular plasticizers, for use in 
the manufacture and processing of plastics; 
plasticizers; plasticizer alcohols, in particular for use in 
plastics, in particular soft PVC. 

  Klasse 4   Oils, greases, lubricants and fuels (including motor 
fuel), in particular diisobutenes (butane gases being 
fuel), ethyl tert-butyl ether (ETBE) (butane gases being 
fuel), liquid gases, liquid gas mixtures, fuels or non-
chemical additives to fuels, in particular oxo oils 
obtained from the production of INA, oxo oils obtained 
from the production of ITDA, oxo oils obtained from the 
production of 2-PH, raw butane (butane gases being 
fuel), tetrabutane (butane gases being fuel), 
tetrabutene (butane gases being fuel), tri-n-butene 
(butane gases being fuel), hydrogen (at various 
pressure levels) (fuels, non-chemical additives for oils, 
greases, lubricants and fuels). 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530521 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202006244 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.26, CH, 736468 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Sibalco AG, Birmannsgasse 8, 4055 BASEL, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Luminous signs and light-emitting diode (LED) display 
devices for lighting and signage of vehicles, elevators, 
emergency exits, transport control systems, access 
systems and for industrial purposes, particularly for the 
mechanical industry and the construction of apparatus 
and equipment, as well as their parts and fittings. 

  Klasse 11   Light-emitting diode (LED) lighting installations, LED 
luminaires, including individually controlled LED 
luminaires in modular configuration, for lighting and 
signage of vehicles, elevators, emergency exits, 
transport control systems, access systems and for 
industrial purposes, particularly for the mechanical 
industry and the construction of apparatus and 
equipment, as well as their parts and fittings. 

  Klasse 42   Development and design of signage luminaires, light-
emitting diode (LED) lighting installations, LED 
luminaires, including individually controlled LED 
luminaires in modular configuration, for lighting and 
signage of vehicles, elevators, emergency exits, 
transport control systems, access systems and for 
industrial purposes, particularly for the mechanical 
industry and the construction of apparatus and 
equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530573 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006250 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.01, BX, 01400017 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 FERRERO TRADING LUX S.A., 16, route de Trèves, 
2633 SENNINGERBERG, Luxembourg 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; downloadable software; software 

applications for mobile telephony apparatus; 
downloadable software for playing games; compact 
discs; DVDs and other digital recording media. 

  Klasse 41   Education; providing of training; entertainment 
services; sporting and cultural activities; radio, internet 
and television entertainment; organization and 
providing of games and competitions via the internet 
[entertainment, education and sport]; electronic games 
services provided by means of the internet or other 
communication networks; providing of educational 
material; providing of online information relating to 
entertainment and / or education; entertainment 
provided through a global communication network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530582 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202006251 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.28, BX, 01401256 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Intronics B.V., Koolhovenstraat 1 E, 3772MT 
BARNEVELD, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   (electronic) computer accessories, namely USB 

hardware, computer mouses, keyboards, signal 
extenders and amplifiers; computer connection cables 
(data- and audio- and video cabling); network cabling; 
electric cables; computer cables; active network 
components, gender changers (cable adapters), 
interface converters (data converters); data switches; 
computers, computer peripherals and computer 
connection equipment; computer software; computer 
hardware; data cassettes, data recorders, joysticks, 
interfaces, signal generators and audio equipment, test 
cables, test equipment; voltage testers; junction boxes 
for communication technology and data technology; 
connectors; network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology; audiovisual equipment; cameras; patch 
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panels; server cabinets; USBs; USB disks; USB hubs, 
USB card readers; sockets; pc power equipment; 
laptop chargers; power banks; internal cooling fans for 
computers; printers. 

  Klasse 35   Advertising, publicity and sales promotion; business 
management; business administration; administrative 
services; commercial business mediation services with 
regard to the purchase and sale, export and import of 
(electronic) computer accessories, namely USB 
equipment, computer mouses, keyboards, signal 
extenders and amplifiers, computer connection cables 
(data- and audio- and video cabling), network cabling, 
cables, active network components, gender changers 
(cable adapters), interface converters (data 
converters), data switches, computers, computer 
peripherals and computer connection equipment, 
computer software, computer hardware, data 
cassettes, data recorders, joysticks, interfaces, 
soldering irons and drives, soldering stands, signal and 
audio generators, ampere pliers, test cables, test 
equipment, voltage testers, junction boxes for 
communication technology and data technology, 
connectors, network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology, audiovisual equipment, cameras, patch 
panels, server cabinets, USBs, USB disks, USB hubs, 
USB card readers, sockets, PC power equipment, 
laptop chargers, power banks, computer cooling, 
printers; the aforesaid services also in the context of 
wholesale and retail services; business mediation with 
regards to education, courses, trainings and seminars 
in the field of ICT, training of technical and sales 
personnel in the use, installation and maintenance of 
(electronic) computer accessories, namely USB 
equipment, computer mouses, keyboards, signal 
extenders and amplifiers, computer connection cables 
(data- and audio- and video cabling), network cabling, 
cables, active network components, gender changers 
(cable adapters), interface converters (data 
converters), data switches, computers, computer 
peripherals and computer connection equipment, 
computer software, computer hardware, data 
cassettes, data recorders, joysticks, interfaces, 
soldering irons and drives, soldering stands, signal and 
audio generators, ampere pliers, test cables, test 
equipment, voltage testers, junction boxes for 
communication technology and data technology, 
connectors, network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology, audiovisual equipment, cameras, patch 
panels, server cabinets, USBs, USB disks, USB hubs, 
USB card readers, sockets, PC power equipment, 
laptop chargers, power banks, computer cooling, 
printers; business mediation with regards to rental of 
(electronic) computer accessories, namely USB 
equipment, computer mouses, keyboards, signal 
extenders and amplifiers, computer connection cables 
(data- and audio- and video cabling), network cabling, 
cables, active network components, gender changers 
(cable adapters), interface converters (data 
converters), data switches, computers, computer 
peripherals and computer connection equipment, 
computer software, computer hardware, data 
cassettes, data recorders, joysticks, interfaces, 
soldering irons and drives, soldering stands, signal and 
audio generators, ampere pliers, test cables, test 
equipment, voltage testers, junction boxes for 
communication technology and data technology, 
connectors, network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology, audiovisual equipment, cameras, patch 
panels, server cabinets, USBs, USB disks, USB hubs, 
USB card readers, sockets, PC power equipment, 
laptop chargers, power banks, computer cooling, 
printers, installing computer programs, developing 
networks, technical network management, advice on 
the use of software and computer (network) equipment, 
consultancy, research and development of software, 
consultancy and services in the field of information 

technology, automation services, consultancy in the 
field of automation, including advice on the technical 
possibilities of (electronic) computer accessories, 
namely USB equipment, computer mouses, keyboards, 
signal extenders and amplifiers, computer connection 
cables (data- and audio- and video cabling), network 
cabling, cables, active network components, gender 
changers (cable adapters), interface converters (data 
converters), data switches, computers, computer 
peripherals and computer connection equipment, 
computer software, computer hardware, data 
cassettes, data recorders, joysticks, interfaces, 
soldering irons and drives, soldering stands, signal and 
audio generators, ampere pliers, test cables, test 
equipment, voltage testers, junction boxes for 
communication technology and data technology, 
connectors, network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology, audiovisual equipment, cameras, patch 
panels, server cabinets, USBs, USB disks, USB hubs, 
USB card readers, sockets, PC power equipment, 
laptop chargers, power banks, computer cooling, 
printers, implementing of software, computer 
programming, automation advice via helpdesks, 
designing, constructing, connecting, adapting, 
updating, testing of software, also for the benefit of 
networks, computer engineering, implementation of 
system software, automation services for establishing 
connections between automated systems, also known 
as "connectivity" services, digitizing data, image and 
sound on data carriers, providing computerized 
systems for the processing, storage and reproduction 
of data, images and sound; marketing; commercial 
business mediation with regard to the printing of 
packaging materials and accessories therefor; 
organization of trade fairs, exhibitions and other events 
for commercial and advertising purposes; consultancy, 
consultancy and information relating to the aforesaid 
services, also to be provided via electronic networks 
such as the internet. 

  Klasse 41   Education, courses, trainings and seminars in the field 
of ICT; training of technical and sales personnel in the 
use, installation and maintenance of (electronic) 
computer accessories, namely USB equipment, 
computer mouses, keyboards, signal extenders and 
amplifiers, computer connection cables (data- and 
audio- and video cabling), network cabling, cables, 
active network components, gender changers (cable 
adapters), interface converters (data converters), data 
switches, computers, computer peripherals and 
computer connection equipment, computer software, 
computer hardware, data cassettes, data recorders, 
joysticks, interfaces, soldering irons and drives, 
soldering stands, signal and audio generators, ampere 
pliers, test cables, test equipment, voltage testers, 
junction boxes for communication technology and data 
technology, connectors, network components, 
distribution panels (patch panels) for communication 
technology and data technology, audiovisual 
equipment, cameras, patch panels, server cabinets, 
USBs, USB disks, USB hubs, USB card readers, 
sockets, PC power equipment, laptop chargers, power 
banks, computer cooling, printers. 

  Klasse 42   Rental of (electronic) computer parts, namely USB 
hardware, computer mouses, keyboards, signal 
extenders and amplifiers, computer connection cables 
(data- and audio- and video cabling), network cabling, 
cables, active network components, gender changers 
(cable adapters), interface converters (data 
converters), data switches, computers, computer 
peripherals and computer connection equipment, 
computer software, computer hardware, data 
cassettes, data recorders, joysticks, interfaces, signal 
generators and audio equipment, ammeters, test 
cables, test equipment, voltage testers, junction boxes 
for communication technology and data technology, 
connectors, network components, distribution panels 
(patch panels) for communication technology and data 
technology, patch panels, server cabinets, USBs, USB 
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disks, USB hubs, USB card readers, sockets, PC 
power equipment, laptop chargers, power banks, 
internal cooling fans for computers; installing computer 
programs; developing networks; technical project 
management for the development of computer 
networks; computer project management; advice on the 
use of software and computer (network) equipment; 
consultancy, research and development of software; 
consultancy and information services in the field of 
information technology; consulting services in the field 
of office and workplace automation; consultancy in the 
field of office and workplace automation, including 
technological advice in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and 
electronic computer parts, namely USB equipment, 
computer mouses, keyboards, signal extenders and 
amplifiers, computer connection cables (data- and 
audio- and video cabling), network cabling, cables, 
active network components, gender changers (cable 
adapters), interface converters (data converters), data 
switches, computers, computer peripherals and 
computer connection equipment, computer software, 
computer hardware, data cassettes, data recorders, 
joysticks, interfaces, soldering irons and drives, 
soldering stands, signal and audio generators, ampere 
pliers, test cables, test equipment, voltage testers, 
junction boxes for communication technology and data 
technology, connectors, network components, 
distribution panels (patch panels) for communication 
technology and data technology, audiovisual 
equipment, cameras, patch panels, server cabinets, 
USBs, USB disks, USB hubs, USB card readers, 
sockets, PC power equipment, laptop chargers, power 
banks, computer cooling, printers; implementing of 
software; computer programming; providing advice in 
the field of office and workplace automation via 
helpdesks; designing, constructing, connecting, 
adapting, updating, testing of software, also for the 
benefit of networks; computer engineering; 
implementation of system software; consulting services 
in the field of office and workplace automation for 
establishing connections between automated systems, 
also known as "connectivity" services; digitizing data, 
image and sound on data carriers; research, design 
and development of computer systems for the 
processing, storage and reproduction of data, images 
and sound. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530621 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202006259 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.05, GB, 

UK00003390009 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Camelot UK Bidco Limited, Friars House, 160 
Blackfriars Road, SE18EZ LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business research services, namely providing 

competitive intelligence research services; evaluation 
of business opportunities, namely, patent portfolio 
auditing services to identify opportunities for 
monetization of portfolio; business services, namely, 
administrative and paralegal support in the nature of 
patent docketing, patent application drafting and 
prosecution, and administrative and paralegal support 
related to patent litigation; business consultancy 

services, namely, consulting services on the topic of 
monetization; business services, namely, IP licensing 
management. 

  Klasse 42   Computer services, namely on-line information 
services providing scientific and patent information to 
legal professionals, inventors, IP licensing specialists, 
companies focused on research and development or 
securing patent rights; providing computer access to an 
interactive computer database in the field of scientific 
and patent information to legal professionals, inventors, 
IP licensing specialists, companies focused on 
research and development or securing patent rights. 

  Klasse 45   Patent research; legal consulting services on the topic 
of patents; legal document preparation services, 
namely, translation of documents related to the patent 
application and prosecution process; consulting 
services in the nature of legal support services for IP 
licensing, prosecution strategy, and enforcement; legal 
services, namely, administrative and paralegal support 
in the nature of patent docketing, patent application 
drafting and prosecution, and administrative and 
paralegal support related to patent litigation; legal 
services, namely, IP licensing management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530624 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006260 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MODES MOOSE INC., 225 rue Chabanel Ouest, Suite 
200, QCH2N2C9 MONTRÉAL, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Cell phone cases. 
  Klasse 14   Jewellery. 
  Klasse 18   Backpacks, fanny packs; handbags and all purpose 

carrying bags. 
  Klasse 25   Clothing, headwear and footwear namely, outerwear 

jackets, sports jackets, coats, vests, blazers, sweaters, 
sweatshirts, shirts, t-shirts, tank tops, pantsuits, pants, 
jeans, shorts, capri pants, jumpers, overalls, skirts, 
dresses, loungewear, beachwear, bathing suits, 
swimwear, pajamas, infant clothing, undershirts, boxer 
briefs, boxer shorts, underwear, hats, caps, scarves, 
bandanas, ascots, bow-ties, neckties, cravats, gloves, 
mittens, belts, socks, flip-flops, boots, shoes, rain 
boots, sandals, slippers. 

  Klasse 35   Retail store services featuring outerwear, clothing, 
headwear, footwear; online retail store services 
featuring outerwear, clothing, headwear, footwear. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530647 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006261 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.08, US, 88647011 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Progenics Pharmaceuticals, Inc., 47th Floor Suite J, 
One World Trade Center, NY10007 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Radiopharmaceutical imaging and detection agents 

for detection, diagnosing and monitoring cancer; 
pharmaceutical preparations for the detection, 
diagnosis, prevention, treatment and monitoring of 
cancer. 

  Klasse 42   Scientific research and development in the nature of 
research, development and preparation of 
pharmaceutical drugs and imaging agents for medical 
use; providing temporary use of non-downloadable 
medical imaging software for the identification, 
quantification, diagnosis, prevention, treatment and 
monitoring of cancer. 

  Klasse 44   Providing medical testing services and information in 
the field of cancer diagnosis, treatment and prevention; 
web-based medical testing for identification, 
quantification, diagnostic or treatment purposes in the 
field of cancer; providing medical information in the field 
of cancer identification, diagnosis, treatment and 
prevention; medical imaging services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530649 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006262 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.17, EM, 018066788 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bopp & Reuther Valves GmbH, Carl-Reuther-Strasse 
1, 68305 MANNHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal valves, not being parts of machines; common 

metals and their alloys; ironmongery and small items of 
metal hardware; manually operated metal valves; 
check valves of metal, other than part of machines; 
metal valves for controlling the flow of gases in 
pipelines; metal valves for controlling the flow of fluids 
in pipelines; nozzles of metal; rods of metal; tension 
levers of metal; fasteners of common metal; nuts of 
metal; bolts of metal; screws of metal; connectors of 
metal for pipes; connectors of metal for tubes; metal 
studs (other than for football boots, clothing or vehicle 
tyres); parts and fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 7   Valves; valves being parts of machines; shut off 
valves; safety valves for use in machines; valves being 
parts of machine tools; hydraulic valves; pneumatic 
valves; valve closure mechanisms; control valves for 
regulating the flow of gases and liquids [parts of 

machines]; valves to control flow, pressure, 
temperature and liquid level; pressure regulators; 
pressure controllers being pressure regulating valves 
as parts of machines; pressure reducers; nozzles, 
namely nozzles for water injections as parts of 
machines, as parts of desuperheaters, attemporators 
and for use in desuperheating applications and steam 
conditioning; turbines; silencers, being parts of 
machines; sound absorbers; pumps; gears other than 
for land vehicles; gear boxes other than for land 
vehicles; gears for machines change gear units for 
machines; transmission gears for machines; gearbox 
casings for machines; gearbox casings other than for 
land vehicles; connecting rods for machines, motors 
and engines; hydraulic process control units; actuators 
for valves; positioners for use with valves and 
actuators; positioners as parts of machines; pneumatic 
industrial process controllers; ignition apparatus for 
machines and engines; propulsion mechanisms other 
than for land vehicles; ignition apparatus for internal 
combustion engines; machine tools; machine coupling 
and transmission components; control and regulatory 
apparatus namely, valves for regulating steam and flow 
of fluids, regulating valves being parts of machines, 
pressure controllers (regulators) being parts of 
machines, feed water regulators, preheater bypass 
valves, control valves (parts of machines); parts and 
fittings for all the aforesaid goods. 

  Klasse 11   Plumbing fittings; water pressure reducers (regulating 
accessories); pressure controllers and regulators 
namely, regulatory fittings for water pipes, steam pipes 
and water tanks, pressure controllers for water pipes, 
steam pipes and water tanks, regulator valves for level 
controlling in water pipes, steam pipes and water tanks, 
pressure relief apparatus for use in water or steam 
systems, pressure relief apparatus for use with water 
heaters, preheater bypass valves; industrial ventilation 
apparatus; cooling apparatus; regulators (valves) for 
level controlling in tanks; valves for use in cryogenic 
apparatus and equipment; flare stacks for use in the oil 
industry; burner control apparatus; flow control and 
regulating apparatus and instruments namely, valves 
for regulating water flow, steam valves for regulating a 
supply of steam, shut off valves, preheater bypass 
valves, preheater protection valves, minimum flow 
valves, spray water injection valves, apparatus for 
controlling water supply; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. 

  Klasse 35   Retail services connected with the sale of valves, 
common metals and their alloys, ironmongery and 
small items of metal hardware, manually operated 
valves made of metal, check valves made of metal, 
metal valves for controlling the flow of gases in 
pipelines, metal valves for controlling the flow of fluids 
or liquids in pipelines, nozzles made of metal, rods 
made of metal, tension levers made of metal, fasteners 
made of metal, nuts made of metal, bolts made of 
metal, screws made of metal; retail services connected 
with the sale of connectors made of metal, studs made 
of metal, valves being parts of machines, valves being 
parts of machine tools, hydraulic valves, pneumatic 
valves, valve closure mechanisms, valves to control 
flow, pressure, temperature and liquid level, valve 
wells, pressure regulators, valve wells, pressure 
controllers, pressure reducers, nozzles, turbines, 
silencers, sound absorbers, pumps, gears other than 
for land vehicles, gear boxes other than for land 
vehicles; retail services connected with the sale of 
gears for machines, gear units for machines, 
transmission gears for machines, gearbox casings for 
machines, gearbox casings other than for land 
vehicles, connecting rods for machines, motors and 
engines, hydraulic process control units, actuators, 
positioners, positioners as parts of machines, 
pneumatic industrial process controllers, ignition 
apparatus for machines and engines, propulsion 
mechanisms other than for land vehicles; retail services 
connected with the sale of ignition apparatus for 
internal combustion engines, machine tools, machine 
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coupling and transmission components (except for land 
vehicles), control and regulatory apparatus for fittings, 
electronic linear actuators, frequency converters, 
electric control valves, positioner sensors for use with 
machine tools and machines, limit switches, pressure 
switches, pressure regulators, electronic positioners as 
parts of machines; retail services connected with the 
sale of digital positioners as parts of machines, electric 
apparatus for remote ignition, control apparatus and 
instruments, regulating control apparatus and computer 
instruments, data processing equipment and 
computers, computer software, flow control and 
regulating apparatus and instruments, motion control 
and instruments, plumbing fittings and electrostatic 
precipitators, water pressure reducers, pressure 
controllers and regulators; retail services connected 
with the sale of industrial ventilation apparatus and 
instruments, cooling apparatus and instruments, 
regulators for level controlling in tanks, valves for use in 
cryogenic apparatus and equipment, flare stack 
systems for use in the oil industry burner control 
apparatus and instruments, flow control and regulating 
apparatus and instruments and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

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

apparatus and equipment; installation, repair and 
maintenance services, all such services relating to flare 
stack systems for use in the oil industry burner control 
apparatus and instruments, flow control and regulating 
apparatus and instruments and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

  Klasse 42   Industrial design; research services in the field of 
engineering; scientific and technological services; 
engineering services; engineering testing; quality 
control services; quality control testing; technical testing 
services; testing of apparatus; testing of machinery; 
testing of valves; information, advice and consultancy 
services in relation to all of the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530661 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202006264 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.03, BX, 01398434 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Dienst Wegverkeer, in het maatschappelijk verkeer 
aangeduid als RDW, publiekrechtelijke rechtspersoon, 
Europaweg 205, 2711ER ZOETERMEER, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electronic publications relating to the products and 

services in the field of road traffic, among which on CD-
ROMs, CDs and disks; online publications 
(downloadable). 

  Klasse 16   Printed matter, including certificates, brochures, 
leaflets and books, with regard to products and 
services in the field of road traffic. 

  Klasse 35   The collection and registration of transport and 
personal data concerning vehicles and water craft; 
providing information relating to administrative services 
for vehicle and boat license plates, authorization for 
driving vehicles and operating watercraft, ownership or 
keepership of vehicles and inspection of vehicles; 
administrative services in connection with the issuance 
of registration and driving licenses as well as so-called 
general periodical inspection forms; administrative 
services relating to the granting of exemptions with 
regard to the quality standards and rules. 

  Klasse 39   Transport, packaging and storage of goods; travel 
services; providing information in the field of road 
traffic. 

  Klasse 41   Education; instruction services; entertainment 
services; sporting and cultural activities; issuing driving 
licenses within the framework of driving courses; 
providing educational information on vehicle technical, 
environmental and safety aspects of road traffic. 

  Klasse 42   Testing services for drawing up quality standards and 
rules with regard to vehicle technical and vehicle-
related aspects, also in connection with the granting of 
exemptions for third parties; inspections and tests of 
vehicles in the context of quality control; issuing permits 
for vehicle inspections in the context of quality control; 
supervising and controlling the performance of 
inspections by third parties and the inspections carried 
out themselves [quality control]; providing information in 
the field of quality control related to the vehicle 
technical, environmental and safety aspects of road 
traffic. 

  Klasse 45   Legal services and information relating to road traffic 
law. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530712 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006266 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Datadog, Inc., 620 8th Ave., 45th Floor, NY10018 NEW 
YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in application and server 

infrastructure performance management and for 
collecting, monitoring and analyzing data generated by 
computer applications, systems and networks. 

  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others in collecting, 
monitoring, analyzing and managing data generated by 
software applications and computing infrastructure, and 
providing alerts related to performance; Software as a 
service (SAAS) services featuring software for 
indexing, searching, and monitoring client's logs and 
other data collected from software, hardware, websites 
or network devices; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for providing operational 
intelligence, business analytics, security information, 
troubleshooting, and monitoring based on client data; 
Software as a service (SAAS) services, featuring a 
dashboard for software application and computing 
infrastructure performance metrics and events for 
aggregation, manipulation, graphing and reporting; 
correlate application performance and errors with 
infrastructure metrics and alerts; machine data 
management services, namely, collecting, monitoring 
and analyzing data generated by computer 
applications, computer systems, and computer 
networks for use in IT operations, IT application 
management, IT security and compliance. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530720 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006268 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.08, US, 88647029 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Progenics Pharmaceuticals, Inc., 47th Floor Suite J, 
One World Trade Center, NY10007 NEW YORK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Radiopharmaceutical imaging and detection agents 

for detection, diagnosing and monitoring cancer; 
pharmaceutical preparations for the detection, 
diagnosis, prevention, treatment and monitoring of 
cancer. 

  Klasse 42   Scientific research and development in the nature of 
research, development and preparation of 
pharmaceutical drugs and imaging agents for medical 
use; providing temporary use of non-downloadable 
medical imaging software for the identification, 

quantification, diagnosis, prevention, treatment and 
monitoring of cancer. 

  Klasse 44   Providing medical testing services and information in 
the field of cancer diagnosis, treatment and prevention; 
web-based medical testing for identification, 
quantification, diagnostic or treatment purposes in the 
field of cancer; providing medical information in the field 
of cancer identification, diagnosis, treatment and 
prevention; medical imaging services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530725 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006269 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jiangsu Juneng Sports Goods Technology Co., Ltd., 
Xiaoji Town Industrial Zone, Jiangdu District, 
YANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 28   Arm guards [sports articles]; boxing gloves; shin 

guards [sports articles]; elbow guards [sports articles]; 
knee guards [sports articles]; wrist guards [sports 
articles]; waist protectors for sports use; chest 
protectors for sports use; men's athletic supporters 
[sports articles]; leg guards [sports articles]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530730 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006270 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.03, BX, 01396760 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Holmatro B.V., Lissenveld 30, 4941VL 
RAAMSDONKSVEER, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Handheld and portable hydraulic pumps; mechanical 

power operated hydraulic pumps; petrol operated 
hydraulic pumps; electric power operated hydraulic 
pumps; battery powered operated hydraulic pumps, 
diesel engine operated hydraulic pumps; air powered 
hydraulic pumps; all aforementioned pumps for tools 
and equipment to be used with rescue operations; 
pneumatic, mechanic, electric or battery operated 
hydraulic equipment to be used with rescue operations; 
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pneumatic, mechanic, electric or battery operated 
hydraulic tools and hydraulic instruments to be used 
with rescue operations; hydraulic cutters for cutting 
through motor vehicles or gaining access to buildings, 
mines, constructions or vessels in a rescue situation; 
hydraulic spreaders for spreading portions of motor 
vehicles, buildings, mines, constructions or vessels in a 
rescue situation; hydraulic tools for pushing, 
stabilization or spreading portions of motor vehicles, 
buildings, mines, constructions or vessels in a rescue 
situation; hydraulic lifting cylinders, hydraulic lifting 
pads and hydraulic lifting bags for lifting loads in rescue 
situations; hydraulic combi-tools for cutting, spreading, 
squeezing, breaching and pulling parts of motor 
vehicles, buildings, mines, constructions or vessels in a 
rescue situation; hydraulic rams for spreading apart 
portions of motor vehicles, buildings, mines, 
constructions or vessels in a rescue situation; hydraulic 
concrete crushers; hydraulic struts for stabilization and 
maintaining spacing in motor vehicles, buildings, mines, 
constructions or vessels in a rescue situation; hydraulic 
extension tools for extending, stabilization and 
maintaining spaces within vehicles, buildings or 
constructions; handheld and portable hydraulic systems 
to be used with rescue operations consisting of the 
aforementioned cutting, spreading, squeezing, pulling, 
ramming, lifting, strutting, extending, pushing, crushing 
concrete, stabilization tools, equipment or instruments 
with an integrated battery power operated hydraulic 
pump; hydraulic door breaching devices for gaining 
access to a door and spreading a door of a building; 
hydraulic cutters for cutting padlocks and chains; 
hydraulic wedges and lifters for gaining access to a 
building; hydraulic mechanical power operated jacks; 
hydraulic hoisting and lifting equipment, namely, 
electric and pneumatic hoists, and power operated 
lifting instruments; couplings, coupling pieces being 
sold as part of machines, namely pneumatic, electric or 
battery operated hydraulic equipment and hydraulic 
tools to be used with rescue operations; couplings, 
coupling pieces and metal flanges made from metal 
and sealing caps of metal for use with pneumatic, 
electric or battery operated hydraulic equipment and 
hydraulic tools to be used with rescue operations; 
hydraulic jacking cushions [other than hand tools], 
whether or not using air. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530770 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006274 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.03, NZ, 1139949 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, 2013 AUCKLAND, 
New Zealand 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 10   Medical and surgical equipment for the purpose of 

delivering anaesthesia and/or oxygen therapy; 
anaesthesia respiratory apparatus; anaesthetic and 
respiratory apparatus and instruments including 
respiratory gas mixing apparatus for medical use, 
respiratory gas blending apparatus for medical use and 
respiratory gas blowing apparatus for medical use; 
invasive and non-invasive ventilation apparatus and 
instruments; breathing tubes used in the delivery of air 
and gases to and away from patients; cannulae; tubes, 

connectors and fittings for medical or surgical use; 
facial masks, oral masks, nasal masks, mouthpieces, 
all being for medical and surgical purposes; parts and 
fittings for all the aforementioned goods. 

  Klasse 44   Surgical diagnostic and treatment services; breathing, 
respiratory and oxygen therapy services; anaesthesia 
therapy services; medical, information and advisory 
services relating to the provision of breathing, 
respiratory, anaesthesia and oxygen therapy services; 
information and advisory services regarding the 
diagnosis and treatment of breathing and respiratory 
difficulties; health risk assessment surveys; supervision 
of surgical and medical programmes; rental of surgical 
apparatus; rental of medical apparatus; advisory, 
consultancy and information services in relation to the 
aforesaid services; including the provision of the 
aforesaid services online via the internet, a website or 
other computer networks and/or accessible by mobile 
phone and other internet-enabled devices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530779 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006275 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.21, EM, 018140154 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Nordisk Company A/S, Papirfabrikken 74, 8600 
SILKEBORG, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 24   Sleeping bags, including for camping; sleeping bag 

liners; bags for sleeping bags; woolen blankets; 
travelling rugs [lap robes]; cotton blanket; blankets for 
outdoor use; quilts filled with down. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
  Klasse 35   Retail services in relation to carrying cases, travel 

luggage, luggage covers, toilet bags, travel garment 
covers, ropes, string, cord, leads, nets, tents, tents 
[awnings], tent parts, apsis tunnels, tarpaulins, sails, 
sacks, bags for storage purposes, down [feathers], 
tension wires, travel sheets, storage bags for sleeping 
bags, woollen blankets, travelling rugs [lap robes], 
cotton blankets, blankets for outdoor use, down quilts, 
footwear, clothing and head gear; mail order retail 
services in relation to carrying cases, travel luggage, 
luggage covers, toilet bags, travel garment covers, 
ropes, string, cord, leads, nets, tents, tents [awnings], 
tent parts, apsis tunnels, tarpaulins, sails, sacks, bags 
for storage purposes, down [feathers], tension wires, 
travel sheets, storage bags for sleeping bags, woollen 
blankets, travelling rugs [lap robes], cotton blankets, 
blankets for outdoor use, down quilts, clothing, 
footwear, headgear; online retail services in relation to 
carrying cases, travel luggage, luggage covers, toilet 
bags, travel garment covers, ropes, string, cord, leads, 
nets, tents, tents [awnings], tent parts, apsis tunnels, 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

117 
 

tarpaulins, sails, sacks, bags for storage purposes, 
down [feathers], tension wires, travel sheets, storage 
bags for sleeping bags, woollen blankets, travelling 
rugs [lap robes], cotton blankets, blankets for outdoor 
use, down quilts, footwear, clothing and head gear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530793 
(151) Int.reg.dato: 2019.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006277 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Bellman & Symfon Europe AB, S. Långebergsgatan 
30, 43632 ASKIM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Apparatus and instruments for signalling, alerting, 

transforming, recording, transmitting, receiving or 
reproducing sound and images, all for the purpose of 
helping, facilitating and making possible for the ear to 
perceive faint and distant sounds and signals; 
apparatus and instruments for tactile signalling, 
transmitting or receiving; amplifiers; alarms for deaf 
people, people with defect hearing and/or people with 
defect vision; luminous and/or mechanical signals; 
listening devices for televisions, radios, computers and 
Internet; video reader; radio-, infrared and wire based 
communication devices, except telephones and not 
including antennas or inverters; ear phones and head 
phones; loud telephone signals; flashing telephone 
signals; telephone amplifiers; in ear monitoring 
systems; microphones; warning signals; warning bells; 
blinkers [signalling lights]; buzzers; receivers; hearing 
aid batteries; parts and accessories to the mentioned 
products. 

  Klasse 10   Medical apparatus and instruments for helping, 
facilitating and making possible to hear and/or in any 
other way perceive sounds and signals for deaf people, 
people with defect hearing and/or people with defect 
vision; surgical and medical apparatus and instruments 
for protecting, examining and treating hearing 
impairment, deafness and the ear and the function of 
the ear; hearing aids; hearing protectors; cleaning kits 
for hearing aids in the nature of cleaning brushes; ear 
plugs; ear picks; surgical implants and artificial limbs; 
orthopaedic articles; parts and accessories to the 
mentioned products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530806 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006278 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 War Paint Mens Grooming Ltd, 49 Clapton Approach, 
Wooburn Green, HP100DW WYCOMBE, 
BUCKINGHAMSHIRE, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Skin care preparations; non-medicated toilet 

preparations; make-up; moisturisers; body cleaning and 
beauty care preparations; cosmetics and cosmetic 
preparations; cosmetic kits; compacts containing make-
up; hair grooming and treatment preparations; soaps 
and gels; perfumery and fragrances; nail polish; 
eyelashes; deodorants and antiperspirants. 

  Klasse 18   Cosmetic bags; cosmetic purses; holdalls; bags; 
purses; parts and fittings for the aforesaid goods. 

  Klasse 21   Cosmetics applicators; cosmetics brushes; eyebrow 
brushes; make-up sponges; containers for cosmetics; 
fitted toilet bags; cosmetic sponges; shaving brushes; 
parts and fittings related to all the aforesaid goods. 

  Klasse 35   Advertising; marketing; online ordering services; retail 
services connected with the sale of skin care 
preparations, non-medicated toilet preparations, make-
up, moisturisers, body cleaning and beauty care 
preparations, cosmetics and cosmetic preparations, 
cosmetic kits, compacts containing make-up, hair 
grooming and treatment preparations, soaps and gels, 
perfumery and fragrances, nail polish, eyelashes, 
deodorants and antiperspirants, cosmetic bags, 
cosmetic purses, holdalls, bags, purses, cosmetics 
applicators, cosmetics brushes, eyebrow brushes, 
make-up sponges, containers for cosmetics, cosmetic 
bags, cosmetic sponges, shaving brushes, parts and 
fittings related to all the aforesaid goods; consultancy, 
information and advisory services relating to all the 
aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530809 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202006279 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.03, GB, 

UK00003471703 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Varde Partners, L.P., 901 Marquette Avenue South, 
Suite 3300, MN55402 MINNEAPOLIS, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Financial services; financial investment services; 

financial investment advisory, analysis and research 
services; fund investment services; fund investment 
management services; investment portfolio 
management services; financial and capital investment 
services; investment brokerage; hedge fund investment 
services; financial underwriting and securities issuance 
(investment banking); securities investment services; 
securities and commodities trading services; banking 
services; brokerage services; financial consultancy and 
evaluations (insurance, banking, real estate); real 
estate agency and property agency services; real 
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estate investment; property investment; arranging the 
provision of finance for construction and real estate 
purchases and operations; financial planning services; 
financial information, data, advice and consultancy 
services; computerised information services relating to 
investments; loan and credit, and lease-finance 
services; advisory, information and consultancy relating 
to all of the aforesaid services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530820 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202006282 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cyclesport North Ltd, 363 Leach Place, Walton Summit 
Centre Bamber Bridge, PR5 8AS PRESTON, 
Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 4   Lubricating oils and greases. 
  Klasse 6   Bicycle locks; support stands [structures] of metal for 

bicycles. 
  Klasse 9   Speed measuring instruments; satellite navigational 

system for bicycles; sports glasses; bicycle helmets. 
  Klasse 11   Bicycle lights; directional lights for bicycles. 
  Klasse 12   Bicycles; bicycle frames; forks [bicycle parts]; bicycle 

handlebars; handle bar stems [bicycle parts]; bicycle 
seat posts; bicycle saddles; bicycle brakes; bicycle 
gears; bicycle wheels; bicycle rims; bicycle hubs; 
bicycle spokes; axles for vehicles; bicycle tyres; inner 
tubes for bicycles; splash guards [mudguards] for 
bicycles; bicycle bells; bicycle water bottle cages; 
luggage racks for bicycles; bicycle chains; freewheels 
for bicycles; wheel suspensions; suspension systems 
for bicycles; direction indicators for cycles; bicycle 
pedals; bicycle cranks; electric motors for two wheeled 
vehicles; puncture repair outfits for bicycle tyres; fitted 
bicycle covers; covers for bicycle saddles; fittings for 
bicycles for carrying luggage; bicycle pumps; children's 
bicycles; bicycle handlebar grips; chain guards for 
bicycles; bags for bicycles. 

  Klasse 21   Water bottles for bicycles; brushes for cleaning bicycle 
components. 

  Klasse 25   Jerseys; jackets; trousers; shorts; arm warmers 
[clothing]; leg-warmers; socks; shoes; shoe covers, 
other than for medical purposes; gloves; snoods 
[scarves]; cleats for attachment to sports shoes. 

  Klasse 37   Maintenance and repair of bicycles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530823 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006283 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.08, US, 88646102 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Mezzion Pharma Co., Ltd., C&H Building, 3rd Floor, 35, 
Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu, 06167 SEOUL, Sør-
Korea 

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

pharmaceuticals. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530833 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006284 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.20, IN, 4353213 

2019.11.20, IN, 4353214 
(540) Gjengivelse av merket: 

KUMINA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 NIL 

(730) Innehaver: 
 UPL LTD., upl house, 610 b/2, bandra village, off 

western express highway, bandra (east), 400051 
MUMBAI MAHARASHTRA, India 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Fertilizer and chemical products for use in agriculture, 

plant nutrient, additive chemical to fungicides, additive 
chemical to insecticides, flower preservatives, 
chemicals for forestry, phosphorus, plant growth 
regulating preparations, carbolineum for the protection 
of plant. 

  Klasse 5   Pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, 
vermicides, rodenticides, weedicides, preparations for 
killing weeds and destroying vermin. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530834 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202006285 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.05.16, EM, 018065502 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hydroscand AB, Box 401, 12806 SKÖNDAL, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 6   Metal hardware; metal mountings; pipes, tubes and 
hoses, and fittings therefor, including valves, of metal; 
junctions of metals for pipes; couplings and connectors 
of metal for pipes, hoses and tubes. 
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  Klasse 7   Machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing; engines, powertrains, and 
machine parts, and hydraulic controls for the operation 
of machines and engines; metal hoses as parts of 
machines, for use in hydraulic systems in machines; 
motors (except for land vehicles); pneumatic actuators 
for control valves; assembly machines; hose and tube 
assembly machines and machines for cutting, stripping, 
pressing and pressure testing of hoses and tubes, 
including parts and components thereof; pipe bending 
machines; machine coupling and belting components 
(except for land vehicles); power transmission 
couplings; crimping machines; machine tools for hose 
and tube assembly and for cutting, stripping, pressing 
and pressure testing of hoses and tubes, including 
parts and components thereof; adapters for machine 
tools; ball valves being parts of machines; pipes (fitted 
parts of machines); filtering machines, separators and 
centrifuges; filters for machines; filters for motors and 
engines; fuel and oil filters. 

  Klasse 17   Packing, stopping and insulating materials; junctions, 
not of metal for flexible pipes, tubes and hoses; flexible 
pipes, tubes, hoses and fittings therefor (including 
valves of rubber), and fittings for rigid pipes, all non-
metallic; couplings and connectors (non-metallic) for 
pipes, hoses and tubes. 

  Klasse 35   Wholesale and retail services relating to hoses, pipes, 
fittings and thereto related products. 

  Klasse 37   Installation, maintenance and reparation services 
within the field of hoses, pipes, fittings, machine and 
machine tools for treatment of material and 
manufacturing, and thereto related products. 

  Klasse 40   Pipe bending services. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530843 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202006286 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.25, DE, 30 2019 022 

132 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, 80807 
MÜNCHEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Apparatus for lighting, especially electric lamps and 

luminaries; lighting apparatus and systems consisting 
of lighting apparatus, especially lighting apparatus and 
systems based on light emitting diodes (LEDs), 
including organic light-emitting diodes, LED lamps and 
LED luminaries and their parts, lighting lamps and 
lighting apparatus and facilities consisting of lighting 
lamps and lighting apparatus as well as their parts 
(included in class 11) on basis of light emitting diodes 
(LED); LED-modules, namely modules constructed of 
LED's (inclusive organic LED's) with light functions and 
for lighting applications. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530862 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006288 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.30, DE, 30 2019 010 

465 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Robert Klingel OHG, Sachsenstrasse 23, 75177 
PFORZHEIM, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Umbrellas and parasols; walking sticks; luggage; 

carrying bags, baggage, bags, wallets and other 
carriers; leather and imitation of leather; pelts and 
hides; saddlery, whips and animal apparel; collars for 
animals, leashes for animals, covers for animals; parts 
and fittings for all the aforesaid goods, included in this 
class. 

  Klasse 24   Fabrics; textile goods and substitutes for textile goods; 
filtering materials of textile; household linen; curtains of 
textile or plastics; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, as far as included in this class. 

  Klasse 25   Clothing; footwear; headgear; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, included in this class. 

  Klasse 35   Advertising, marketing, and promotional services; 
business management; business administration; office 
functions; mail order, retail and wholesale services, 
including all of the aforesaid services being provided 
online, via the internet, and via computer networks, too, 
in relation to umbrellas and parasols, walking sticks, 
luggage, carrying bags, baggage, bags, wallets and 
other carriers, leather and imitation of leather, pelts and 
hides, saddlery, whips and animal apparel, collars for 
animals, leashes for animals, covers for animals, 
fabrics, textile goods and substitutes for textile goods, 
filtering materials of textile, household linen, curtains of 
textile or plastics, clothing, footwear, headgear, as well 
as in relation to parts and fittings for all the afore-
mentioned goods; business assistance, management 
and administrative services; business analysis, 
research and information services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

120 
 

(111) Int.reg.nr: 1530867 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006289 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.18, EM, 018139891 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Karlchen's Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft 
mbH, Oeynhausener Str. 85, 32584 LÖHNE, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and 

noodles; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confectionery; 
chocolate; ice cream, sorbets and other kinds of edible 
ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
condiments, spices, preserved herbs; vinegar, sauces 
and seasonings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530894 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202006291 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.29, DE, 30 2019 115 

599 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Renolit SE, Horchheimer Strasse 50, 67547 WORMS, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Jets being parts of machines; dispensing valves being 

machine parts; machines for injection, stretching, blow 
moulding and moulding processes; machines for the 
plastics processing industry; machines and machine 
tools for treatment of materials and for manufacturing; 
machines for processing plastics; machines for shaping 
plastic material; machines for manufacturing packaging 
materials; tool bits for machines; tools [parts of 
machines]; machine tools. 

  Klasse 10   Bags, containers, and tubes for surgical, medical, 
dental, pharmaceutical, biopharmaceutical, and 
veterinary purposes; drainage tubes for medical 
purposes; adapted caps, closures, ports, and 
connectors for bags, containers, and tubes for surgical, 
medical, dental, pharmaceutical, biopharmaceutical, 
and veterinary purposes; systems from bags, 
connecting tubes and clips for continuous ambulatory 
ambulatory peritoneal dialysis; plastic films and sheets 
[medical grade materials' for surgical, medical, 
pharmaceutical, biopharmaceutical, dental, and 
veterinary use. 

  Klasse 16   Films designed for overwrapping and the outer 
packaging of medical devices in particular sterile 
solution bags and blood bags; protection films and 
sheets for packaging; protection film from laminated 
plastic for use in packaging; sterilizable packaging and 
packaging materials of plastic for goods for surgical, 
medical, dental, pharmaceutical, biopharmaceutical, 
and veterinary use; plastic packaging materials; plastic 
films and plastic sheets for wrapping; bags, envelopes, 
pouches of plastic, for packaging; extensible plastic 
cling film for palletization; bags, pouches, and articles 
of plastic for packaging, wrapping and storage; bags for 
packaging made of biodegradable plastic; plastic bags 

for wrapping and packaging; plastic packaging 
materials in the form of top webs and forming webs for 
thermoforming machines, vacuum skin packaging, liner 
films with spout, vacuum shrink bags, vacuum 
pouches, flow pack packaging, tray lidding film, 
collation shrink film, pallet shrink bags, pallet stretch 
film, container liner bags, dunnage bags. 

  Klasse 17   Semi-finished products from plastic materials [for 
further manufacturing] in the form of films, sheets, bars, 
pipes, blocks, pellets, plates; plastic substances partly 
processed; synthetic resins [semi-finished products]; 
artificial resins [semi-finished products]; films for 
manufacturing medical containers and bags also 
sealable and sterilizable, especially blood bags, bags 
for infusion solution, containers for medicaments, multi 
chamber containers and bags with frangible partition; 
films for manufacturing medical coverings; films for 
manufacturing body bags; films for manufacturing 
protective clothing; heat sealable plastics for the 
manufacture of lids for containers; plastic films and 
sheets for use in agriculture, horticulture, and 
landscaping. 

  Klasse 20   Fitted plastic inserts for use as container liners; plastic 
inserts for use as container liners; plastic luggage lining 
material; container closures of plastic; flexible 
containers of plastic for the storage of liquids; flexible 
containers of plastic for the transport of liquids; plastic 
trays [containers] used in food packaging. 

  Klasse 22   Plastic liners for the storage of bulk material in 
containers; plastic liners [sacks] for containers; plastic 
liners for the transport of bulk material in containers; 
bags [sacks] made of synthetic plastics material for 
bulk storage; packaging bags [sacks] of plastic for bulk 
transportation. 

  Klasse 37   Machinery installation, maintenance and repair; 
machinery retrofit and conversion services; cleaning of 
machines; providing information relating to the 
installation of machinery. 

  Klasse 40   Custom construction of machines; rental of plastic 
processing machines and apparatus and providing 
information relating thereto; rental of machines and 
apparatus for manufacturing packaging material and 
providing information relating thereto; rental of 
equipment for the treatment of materials; providing 
information relating to the processing of plastics; 
molding of plastic materials. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530897 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202006292 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.06.27, DE, 30 2019 015 

061 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PS Holding GmbH & Co. KG i.G., Am Klingenweg 6, 
65396 WALLUF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Provision of an online marketplace for principals and 

contractors of transportation services; provision of an 
online marketplace for services in relation to the buying 
and selling of vehicles; provision of an online 
marketplace to assist in the conclusion of contracts for 
third parties; auctioneering services; preparation of 
reports [statistical reports]; compilation of statistics; 
drawing up of statements of accounts; outsourcing 
services [business assistance]; advertising; advertising, 
in particular advertising for services on the Internet; 
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compilation of information into computer databases. 
  Klasse 38   Providing access to information on the Internet; 

providing access to platforms and portals on the 
Internet; providing access to platforms and portals on 
the Internet in relation to transport and logistics 
services; communications by means of platforms and 
portals on the Internet; transmission of digital files; 
message sending; providing access to databases. 

  Klasse 39   Logistics in the transport sector; transportation 
logistics; transport. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530919 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006297 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.16, IT, 

302019000095607 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 CASALI 2.0 SRL, Via Pio La Torre 17, 60022 
CASTELFIDARDO (AN), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Dowel lifts, not of metal. 
  Klasse 25   Soles for footwear; inner soles; heels; top lifts for 

shoes; top lifts for women's footwear; heel protectors; 
footwear uppers; shoe inserts for non-orthopaedic 
purposes; non-slipping devices for footwear; fittings of 
metal for footwear; welts for footwear; toe boxes; 
heelpieces for footwear; stiffeners for shoes; tongues 
for shoes and boots; galoshes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530927 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006298 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.10, KR, 

4020200060849 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Amorepacific Corporation, 100, Hangang-daero, 
Yongsan-gu, SEOUL, Sør-Korea 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Essential oils for cosmetic purposes; non-medicated 

toiletry preparations; make-up; cosmetic preparations 
for baths; cosmetic preparations for skin care; make-up 
foundations; sunscreen preparations; compacts 
containing make-up; skin cleansers; non-medicated 
skin creams; perfumes; hair gels; lipsticks; cosmetics; 
lavender oil; cotton wool for cosmetic purposes; 
shampoos; cosmetic soaps; dentifrices. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530946 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202006300 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.02, EM, 018219578 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Premix OY, Muovitie, 05200 RAJAMÄKI, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 1   Unprocessed plastics; plastics as raw materials; 
chemical preparations for use in plastic products. 

  Klasse 11   Water treatment filters; water treatment devices; water 
conditioners. 

  Klasse 16   Plastic films; plastic wraps; plastic bags. 
  Klasse 17   Plastics in extruded form for use in manufacture; 

semi-processed plastics; filtering materials of semi-
processed films of plastic; membranes and semi-
processed synthetic filtering materials; packing 
materials of plastics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530973 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202006304 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.05, GB, 

UK00003389959 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Camelot UK Bidco Limited, Friars House, 160 
Blackfriars Road, SE18EZ LONDON, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Business research services, namely providing 

competitive intelligence research services; evaluation 
of business opportunities, namely, patent portfolio 
auditing services to identify opportunities for 
monetization of portfolio; business services, namely, 
administrative support in the nature of management of 
patent dockets and administrative support related to 
patent litigation file management; business consultancy 
services, namely, consulting services on the topic of 
monetization. 

  Klasse 42   Computer services, namely on-line information 
services providing scientific information to legal 
professionals, inventors, IP licensing specialists, 
companies focused on research and development or 
securing patent rights; providing information in the field 
of scientific information to legal professionals, 
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inventors, IP licensing specialists, companies focused 
on research and development or securing patent rights 
from online interactive websites and databases via a 
global computer network. 

  Klasse 45   Patent research; legal consulting services on the topic 
of patents; legal document preparation services, 
namely, translation of documents related to the patent 
application and prosecution process; consulting 
services in the nature of legal support services for IP 
licensing, prosecution strategy, and enforcement; legal 
services, namely, administrative and paralegal support 
in the nature of patent docketing, patent application 
drafting and prosecution, and administrative and 
paralegal support related to patent litigation; legal 
services, namely, IP licensing management; on-line 
information services providing patent information to 
legal professionals, inventors, IP licensing specialists, 
companies focused on research and development or 
securing patent rights; providing information in the field 
of patent information to legal professionals, inventors, 
IP licensing specialists, companies focused on 
research and development or securing patent rights 
from online interactive websites and databases via a 
global computer network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530975 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006305 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.14 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.18, EM, 018126292 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 BABYLISS FACO SPRL, Avenue de l'Indépendance 
25, 4020 WANDRE, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 8   Hand implements for hair curling; hand implements for 

hair styling; hair curling tongs; hair clippers; hair 
trimmers; hair straighteners; electric hair curling tongs; 
electric hair clippers; electric hair trimmers; electric hair 
straighteners; parts and ?ttings for all the aforesaid 
goods. 

  Klasse 11   Hair dryers; electric hair dryers; hair drying apparatus; 
hand-held electric hair dryers; parts and fttings for all 
the aforesaid goods. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1530998 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006451 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 AGB-Pharma AB, Spolegatan 16, 22220 LUND, 
Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary supplements and dietetic preparations; 

medical and veterinary preparations and articles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531000 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006452 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.30, EM, 018216973 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cura of Sweden AB, Gärdevägen 11, 85650 
SUNDSVALL, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Mattress toppers; cushions; bolsters; pillows; 

mattresses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531002 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006453 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.30, EM, 018217199 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Cura of Sweden AB, Gärdevägen 11, 85650 
SUNDSVALL, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Mattress toppers; cushions; bolsters; pillows; 

mattresses. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531004 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202006454 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Byondis B.V., Microweg 22, 6545CM NIJMEGEN, 
Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531007 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202006455 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MINUTY SAS, 2491 route de la Berle, 83580 GASSIN, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Wines. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531009 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202006456 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.31, EM, 018145711 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 U-INVEST S.r.l., Via Borgomanero 50, 28040 
PARUZZARO (NO), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Footwear for protection against accidents; safety 

footwear for protection against accident or injury; 
footwear for protection against accidents, irradiation 
and fire. 

  Klasse 25   Working shoes. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531014 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006457 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 shenzhen marvo technology co., ltd., 601-604, South 
6th Fl., Building A, Dongfang Yayuan Comprehensive 
Building, Baomin 2nd Rd., Chentian Community, 
Xixiang Str., BAOAN DIST., SHENZHEN 
GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer peripheral devices; protective films adapted 

for smartphones; cabinets for loudspeakers; cases for 
mobile phones; headsets; microphones; USB cables; 
covers for mobile phones; chargers for electric 
batteries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531015 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202006458 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Jiangsu Fengmang Compound Material Science & 
Tech Group Co., Ltd., Huangshantao farm, Yangzhong 
City, 212200 ZHENJIANG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Emery paper; emery cloth; abrasives; glass cloth 

[abrasive cloth]; glass paper. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531025 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202006459 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 MCR HANVO SAFETY PRODUCTS (NANTONG) CO., 
LTD, No. 128, Jinshajiang Road, Rudong New 
Development Zone, 226402 NANTONG, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protection devices for personal use against accidents; 

clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; protective helmets; respiratory masks, other than 
for artificial respiration; gloves for protection against 
accidents; clothing for protection against fire; protective 
masks; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531041 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202006460 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 MARCIN MOCARSKI MARBA-SPORT, Miszewko 18, 
80-209 CHWASZYNO, Polen 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Metal climbing equipment; crampons, snap-hooks, 

metal harnesses, hooks, metal ropes. 
  Klasse 8   Ice-axes. 
  Klasse 12   Bags fixed to bikes. 
  Klasse 18   Backpacks, tourist bags, cases. 
  Klasse 20   Mattresses. 
  Klasse 22   Tents, lines, bits of strings, nets, tarpaulins, sacks. 
  Klasse 24   Sleeping bags. 
  Klasse 25   Clothes, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531049 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006461 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 ZHENGZHOU WINSEN ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO.,LTD, NO.299, Jinsuo Road, High-
tech Development District, 450001 ZHENGZHOU CITY 
, HENAN PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Semiconductor devices; sensors; air analysis 

apparatus; smoke detectors; detectors; gas testing 
instruments; inductors [electricity]; alarms; measuring 
apparatus; thermometer; magnetic materials and 
apparatus; electric theft prevention installations; anti-
theft warning apparatus. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531065 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006463 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.02, CH, 743994 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 STÄFA, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Hearing aids as well as parts thereof; accessories for 
hearing aids. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531066 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006464 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.02, DK, VA 2019 

01509 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Securechain ApS, Osterbrogade 226, st. 1., 2100 
COPENHAGEN O, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for mail services and digital 

currencies; computer programs for user interface 
design; interactive databases; interactive software; 
electronic mail servers; downloadable application for 
mobile and tablet; computer software for mail services, 
digital currencies and blockchain services. 

  Klasse 35   Advertising services within software development; 
business administration within software development; 
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market research; business analysis, research and 
information services; administrative processing of 
purchase orders; advertising, marketing and 
promotional services; telemarketing services; arranging 
of presentations for business purposes; providing 
consumer product information; commercial information 
and advice for consumers in the choice of products and 
services. 

  Klasse 36   Financial and monetary services, and banking; 
fundraising and financial sponsorship; insurance 
services; issuance of prepaid cards and tokens of 
value; safe deposit services; valuation services; 
insurance underwriting; real estate services; financial 
transfers and transactions, and payment services; 
financial information, data, advice and consultancy 
services. 

  Klasse 38   Telecommunication services; data transmission and 
reception services via telecommunication means; 
electronic exchange of messages via chat lines, 
chatrooms and Internet forums; electronic mail 
services; instant messaging services; voice over IP 
services; transmission of data, audio, video and 
multimedia files; transmission of audio and video 
content via computer networks; computer 
communication services; wireless communication 
services; telephone communication services; mobile 
phone communication services; e-mail services. 

  Klasse 42   Providing online, non-downloadable software; 
providing search engines; administration of mail 
servers; electronic storage of archived e-mails; hosting 
services and software as a service and rental of 
software; cloud computing; consulting in the field of 
cloud computing networks and applications; consulting 
services in the field of software as a service [SaaS]; fog 
computing; advice relating to the development of 
computer systems; computer security consultancy; IT 
consultancy, advisory and information services; IT 
security services in the nature of protection and 
recovery of computer data. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531105 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202006466 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.08.29, CH, 742256 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Roivant Sciences GmbH, Viaduktstrasse 8, 4051 
BASEL, Sveits 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for human use; 

biological preparations for medical or therapeutic use. 
  Klasse 42   Scientific and technological services and research and 

design relating thereto; pharmaceutical, biomedical and 
biological therapeutic research services; research in 
the fields of pharmaceutical and biological therapeutic 
preparations, clinical trials and examinations carried out 
after the introduction of medicines on the market; 
pharmaceutical research and development; providing 
scientific research information in the fields of 
pharmaceuticals, biomedicine, clinical trials and 
examinations carried out after the introduction of 
medicines on the market. 

  Klasse 44   Providing health and medical information; providing 

information relating to the diagnostic, prophylactic and 
therapeutic properties of pharmaceutical preparations 
and biological preparations for the prevention and 
treatment of diseases, disorders and conditions. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531139 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202006468 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Cannapeutica S.L., Poligono Industrial San Luis, Calle 
Espacio Num. 39, 29006 MALAGA, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, inter alia, cannabis for 

therapeutic purposes, narcotic raw material in flowers, 
in extractions and as finished products; cannabis for 
medical use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531143 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202006469 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.05, EM, 018147347 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Non-medicated conditioning and care preparations for 

application to the hair, scalp, skin and nails; shampoos; 
hair conditioner; soaps; perfumes; perfumery; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils; 
cosmetics; make-up; make-up preparations; make-up 
removers; lipsticks; nail varnishes; nail varnish 
removers; eyeliner; mascara; non-medicated toilet 
preparations; hair lotions; hair sprays and hair gels; 
preparations for use in the bath or shower; bath and 
shower oils, gels, creams and foams; face and body 
masks; face and body scrubs; facial washes; skin 
cleansers and hydrators; skin toners; skin moisturizers; 
blemish creams and blemish gels; deodorants; 
antiperspirants; shaving soaps; shaving creams; 
shaving gels; after-shave preparations; pre-shave 
preparations; talcum powders; toiletries; dentifrices; 
toothpastes; mouth washes; foot care preparations 
(non-medicated); cotton for cosmetic purposes; cotton 
wool, sticks, buds, swabs, puffs, balls and pads for 
cosmetic purposes; cotton wool in the form of wipes for 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

126 
 

cosmetic use; cotton puffs and pads impregnated with 
make-up removing preparations. 

  Klasse 9   Eyewear; glasses and sunglasses; frames for glasses 
and sunglasses; lenses for glasses and sunglasses; 
straps, cords and chains for glasses and sunglasses; 
boxes (cases) for glasses and sunglasses; laptop 
cases; laptop bags; laptop covers and sleeves; mobile 
phone covers and cases; chargers; power packs 
(batteries); downloadable software and applications; 
application software; software applications delivered 
online through a web-browser or as a downloadable 
application or application delivered to any computing 
device including desktop, laptop and tablet computers 
as well as mobile devices; downloadable electronic 
publications; parts and fittings for all of the above 
goods. 

  Klasse 14   Precious metals and their alloys; jewellery; precious 
stones; semi-precious stones; horological and 
chronometric instruments; clocks; watches; parts and 
fittings for all the above goods. 

  Klasse 18   Leather and imitations of leather; trunks and travelling 
bags; travel cases; luggage; suitcases; holdalls; bags; 
handbags; shoulder bags; toiletry bags; carrying bags; 
rucksacks; backpacks; briefcases; satchels; beauty 
cases; garment bags and carriers; tie cases; 
notecases; document cases and document holders 
(carrying cases); credit card cases and holders; wallets; 
purses; umbrellas; parasols; walking sticks; shoulder 
belts of leather; parts and fittings for all the above 
goods. 

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531153 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202006470 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 PAULA CIORDIA NAVARRO, Roy Boston, 2 -7-A, 
29602 MARBELLA (MÁLAGA), Spania 
PILAR CIORDIA NAVARRO, Roy Boston, 2 -7-A, 
29602 MARBELLA (MÁLAGA), Spania 
LUCIA CIORDIA NAVARRO, Roy Boston, 2 -7-A, 
29602 MARBELLA (MÁLAGA), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Electric and electronic security apparatus and 

instruments; protection devices for personal use 
against accidents; electronic control systems; on board 
electronic systems in land vehicles for providing 
assistance with driving; electronic alarm devices for 
personal use. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531178 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006473 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.16, AU, 2082132 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Queensland Breweries Pty Ltd, L20, 2 Southbank 
Boulevard, VIC 3006 SOUTHBANK, Australia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 32   Beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531243 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006480 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.13, CA, 1995535 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 James Boettcher Ventures Inc., #110, 221 19 Street 
S.E., AB T2E 7M2 CALGARY, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Gelato, sorbets, frozen desserts, namely, frozen 

yogurt, ice cream, ice milk, gelato cakes, frozen ices, 
sherbets, sorbets, sorbet and sorbet cakes; ice cream 
bars; ice cream sandwiches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.01.25 - nr 04/21

127 
 

(111) Int.reg.nr: 1531257 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202006481 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.09, CA, 2005574 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 James Boettcher Ventures Inc., #110, 221 19 Street 
S.E., AB T2E 7M2 CALGARY, Canada 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Gelato, sorbets, frozen desserts, namely, frozen 

yogurt, ice cream, ice milk, gelato cakes, frozen ices, 
sherbets, sorbets, sorbet and sorbet cakes; ice cream 
bars; ice cream sandwiches. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.17 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531264 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006483 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.02, FR, 4586866 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hermes International, 24, rue du Faubourg Saint 
Honoré, 75008 PARIS, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Perfumes, perfumery products, toilet water, eau de 

Cologne, eau de parfum, cosmetic products and 
cosmetic preparations, non-medicated toiletry 
preparations, products for personal sanitary purposes, 
beauty care products, cosmetic lotions for the hair and 
body, soaps, deodorants for personal use, essential 
oils for personal use, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, shower gels, cosmetic preparations 
for the bath, shampoos, cosmetic creams, beauty 
masks, oils for cosmetic purposes, cosmetic products 
for children, make-up products, make up foundations, 
lipsticks, lip glosses, lip balms, lipstick cases, 
mascaras, cosmetic preparations for eyelashes, 
eyebrow cosmetics, powder for make-up, blush, make-
up pencils, make-up removing products, skin cleansers 
(cosmetic), nail varnish, nail gels, nail varnish 
removers, hand and nail care products, mattifying 
tissues for makeup, sunscreen preparations, cosmetic 
sun-tanning preparations, shaving and after-shave 
products. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531271 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006484 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hellberg Safety AB, Stakebergsv. 2, 44395 
STENKULLEN, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Protective and safety equipment; goggles; protective 

face-shields for protective helmets; head protection; 
safety helmets; protective visors; noise cancelling 
headphones; noise cancelling headphones for workers; 
radios; headphones with built-in radios; wireless 
headphones with built-in radios; wireless headphones 
with built-in a sound transmitting warning signal; head 
protection. 

  Klasse 10   Hearing protection devices; ear plugs [ear protection 
devices]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531272 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006485 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.15, EM, 018153240 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trails Systems Oy, Hämeentie 68 A 15, 00550 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs and computer applications for 

equipment management and storage management. 
  Klasse 35   Computerised database management related to 

equipment management and storage management; 
compilation and analysis of information and data in 
computer databases relating to business management, 
equipment management and storage management; 
information (data) management relating to equipment 
management and storage management. 

  Klasse 42   Computer programming relating to equipment 
management and storage management; maintenance 
of database software relating to equipment 
management and storage management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531292 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202006487 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Velinor AG, c/o Dr. lur. Adrian von Segesser, 
Kapellplatz 1, 6004 LUZERN, Sveits 

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

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531294 
(151) Int.reg.dato: 2019.10.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.10.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202006488 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.04.29, ES, 4017016 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ITALFARMACO, S.A., c/ San Rafael, 3 Polígono 
Industrial Alcobendas, 28108 ALCOBENDAS 
(MADRID), Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products, preparations for medical 

use; sanitary products for medical use. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531305 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.22 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.22 

(210) Nasj. ref.nr: 202006489 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Hangzhou Tromox Technology Co., Ltd., Room 503, 
Block B, No. 525 Xixi Road, Xihu District, HANGZHOU 
CITY ZHEJIANG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Motorcycles engines; motors, electric, for land 

vehicles; electric vehicles; motorcycles; bicycles; 
scooters (vehicles); remote control vehicles, other than 
toys; driving motors for land vehicles; three-wheeled 
motor vehicles; self-balancing scooters; mopeds. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531315 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.26 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.26 

(210) Nasj. ref.nr: 202006491 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.15, EM, 018153234 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Trails Systems Oy, Hämeentie 68 A 15, 00550 
HELSINGFORS, Finland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer programs and computer applications for 

equipment management and storage management. 
  Klasse 35   Computerised database management related to 

equipment management and storage management; 
compilation and analysis of information and data in 
computer databases relating to business management, 
equipment management and storage management; 
information (data) management relating to equipment 
management and storage management. 

  Klasse 42   Computer programming relating to equipment 
management and storage management; maintenance 
of database software relating to equipment 
management and storage management. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531344 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202006496 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.21, EM, 018140929 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 SEAQUAL 4U, S.L, C. Josep Hereu i Aulet, 17160 
ANGLÈS, Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 12   Cars; vehicle seats; upholstery for vehicle seats; seat 

covers for vehicles; safety seats for children, for 
vehicles; safety seats covers for children, for vehicles; 
prams; pushchairs; covers for baby carriages; covers 
for prams. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531372 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006499 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.12, BX, 01403887 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Healthy Plant Products B.V., Rentmeester 4, 2671HL 
NAALDWIJK, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 30   Sweets containing cannabis, CBD or THC or 

combinations thereof; chewing gum containing CBD; 
chewing gum with cannabinoids; non-medicinal 
chewing gum. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531385 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006501 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ZHEJIANG GANGZIDA INDUSTRY & TRADE CO., 
LTD, Hardware industrial Park, WUYI ZHEJIANG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 21   Cups; kitchen utensils; vacuum bottles. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531388 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006502 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Glassadvisor S.r.l., Via Orazio 19, 39100 BOLZANO 
BZ, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software, in particular, computer software 

for conducting energy calculations on glazing systems. 
  Klasse 42   Software development, programming and 

implementation; web portal design. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531402 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.12 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.12 

(210) Nasj. ref.nr: 202006504 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.02, DE, 30 2019 112 

948 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 koakult GmbH, Ordensmeisterstrasse 15-16, 12099 
BERLIN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Game; edible oils; edible fats; poultry, not live; milk 

products; milk beverages, milk predominating; milk; 
jams; compotes; dried fruit; dried vegetables; cooked 
fruits; cooked vegetables; jellies; meat extracts; meat; 
fish; eggs. 

  Klasse 30   Sugar; truffles [confectionery]; tea; edible ices; sauces 
[condiments]; mustard; chocolate-based beverages; 
salt; sago; rice, tapioca; rice; cocoa beverages with 
milk; treacle; flour; ice [frozen water]; candy coated 
confectionery; confectionery with chocolate coating; 
flour confectionery; dairy confectionery; cocoa powder; 
cocoa drinks in powder form; cocoa drinks; cocoa; 
artificial coffee; coffee; honey; yeast; spices; cereal 
preparations; pastries; vinegar; bread; baking powder. 

  Klasse 32   Syrups for making beverages; aerated waters; 
carbonated mineral waters; fruit juices; fruit drinks; 
beers; non-alcoholic preparations for making 
beverages; non-alcoholic beverages. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531413 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006505 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.26, EM, 018157217 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Fristads AB, Prognosgatan 24, 50464 BORÅS, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 25   Clothing, footwear, headgear; work clothes. 
  Klasse 35   Retail services in relation to clothing, footwear, 

headgear and working suits. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531421 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202006508 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.18, US, 88622201 
(540) Gjengivelse av merket: 

BHC3.AI 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 C3.AI, Inc., 1300 Seaport Boulevard., Suite 500, 
CA94063 REDWOOD CITY, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer software for use in data collection, 

transmission, integration, visualization, analysis and 
storage; computer software for use in connection with a 
network of physical objects, devices, vehicles, and 
buildings which are embedded with electronics, 
software, sensors and network connectivity all of which 
enable these objects, devices, vehicles, and buildings 
to collect and exchange and report data; all of the 
foregoing in the oil and gas industry. 

  Klasse 35   Business consulting and information services in the oil 
and gas industry. 

  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services and platform 
as a service (PAAS) services, all of the foregoing 
featuring software for use in the design, development 
and deployment of computer software and of artificial 
intelligence, big data and IOT enterprise-scale 
applications in the oil and gas industry. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531428 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006509 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.27, DE, 30 2020 101 

128 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Lufthansa AG, Venloer Straße 151 - 153, 
50672 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bath robes; layettes [clothing]; money belts [clothing]; 

belts [clothing]; ear muffs [clothing]; sleep masks; 
pyjamas; shoes; footwear; socks; sports shoes; 
knitwear [clothing]; stockings; tights; sweaters; tee-
shirts; scarves; waterproof clothing; braces for clothing 
[suspenders]; paper clothing. 

 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531429 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006510 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.27, DE, 30 2020 101 

126 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Deutsche Lufthansa AG, Venloer Straße 151 - 153, 
50672 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bath robes; layettes [clothing]; money belts [clothing]; 

belts [clothing]; ear muffs [clothing]; sleep masks; 
pyjamas; shoes; footwear; socks; sports shoes; 
knitwear [clothing]; stockings; tights; sweaters; tee-
shirts; scarves; waterproof clothing; braces for clothing 
[suspenders]; paper clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531430 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006511 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.27, DE, 30 2020 101 

127 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Deutsche Lufthansa AG, Venloer Straße 151 - 153, 
50672 KÖLN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 25   Bath robes; layettes [clothing]; money belts [clothing]; 

belts [clothing]; ear muffs [clothing]; sleep masks; 
pyjamas; shoes; footwear; socks; sports shoes; 
knitwear [clothing]; stockings; tights; sweaters; tee-
shirts; scarves; waterproof clothing; braces for clothing 
[suspenders]; paper clothing. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531449 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.07 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.07 

(210) Nasj. ref.nr: 202006514 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.07, IT, 

302020000000535 
(540) Gjengivelse av merket: 

COLFRESH 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(571) Beskrivelse av merket:  

 The mark consists in the name COLFRESH that can be 
replied in every dimension font and colour. 

(730) Innehaver: 
 INDACO S.P.A. (SOCIETA' PER AZIONI), S.S. 87 

Zona Industriale Localita' Pscarola, 80023 CAIVANO 
(NAPOLI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Balsamic preparations for medical purposes; candy, 

medicated; cachou for pharmaceutical purposes; 
rubber for dental purposes; pharmaceutical 
preparations; vitamin preparations; eucalyptol for 
pharmaceutical purposes; eucalyptus for 
pharmaceutical purposes, fennel for medical purposes; 
medicinal infusions; medicinal tea; gelatine for medical 
purposes; gum for medical purposes; medicinal herbs; 
liquorice for pharmaceutical purposes; milk ferments for 
pharmaceutical purposes; malted milk beverages for 
medical purposes; lactose for pharmaceutical 
purposes; milk sugar for pharmaceutical purposes; 
chewing gum for medical purposes; mangrove bark for 
pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical 
purposes; menthol; pepsins for pharmaceutical 
purposes; cachets for pharmaceutical purposes; 
quinquina for medical purposes; quinine for medical 
purposes; chinoline for medical purposes; medicinal 
roots; sugar for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; almond milk for 
pharmaceutical purposes; stick liquorice for 
pharmaceutical purposes; biological preparations for 
medical purposes; candy for medical purposes; royal 
jelly for pharmaceutical purposes; medical preparations 
for slimming purposes; gamboge for medical purposes; 
mineral food supplements; mouthwashes for medical 
purposes; nutritional supplements; antioxidant pills; 
royal jelly dietary supplements; propolis dietary 
supplements; enzyme dietary supplements; glucose 
dietary supplements; protein dietary supplements; plant 
extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceuticals; 
herbal extracts for medical purposes; slimming pills; 
dietary supplements with a cosmetic effect; nicotine 
gum for use as an aid to stop smoking. 

  Klasse 30   Pasta; aniseed; star aniseed; coffee flavorings; 
aromatic preparations for food; seasonings; peppermint 
sweets; sweetmeats [candy]; cocoa; coffee; unroasted 
coffee; vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; cakes; cinnamon [spice]; capers; caramels 
[candy]; curry [spice]; cereal preparations; chewing 
gum; tea; chocolate; marzipan; cloves [spice]; 
condiments; confectionery; chicory [coffee substitute]; 
corn flakes; maize flakes; popcorn; preparations for 
stiffening whipped cream; ice cream; pancakes; 
essences for foodstuffs, except etheric essences and 
essential oils; turmeric; natural sweeteners; spices; 
flour; wheat flour; starch for food; ferments for pastes; 
fondants [confectionery]; petits fours [cakes]; sugar; 
flavorings, other than essential oils, for cakes; cake 
powder; cake dough; ginger [spice]; glucose for 
culinary purposes; gluten prepared as foodstuff; coffee 
beverages with milk; maltose; molasses for food; 
golden syrup; mint for confectionery; honey; pastilles 
[confectionery]; pastries; peppers [seasonings]; 
pralines; liquorice [confectionery]; vanilla flavorings for 
culinary purposes; vanilla flavourings for culinary 
purposes; vanillin [vanilla substitute]; almond 
confectionery; peanut confectionery; food flavorings, 
other than essential oils; crushed oats; husked oats; 

oat-based food; oat flakes; stick liquorice 
[confectionery]; candy; malt extract for food; malt for 
human consumption; bee glue; relish [condiment]; fruit 
jellies; palm sugar; pastry dough; chocolate decorations 
for cakes; candy decorations for cakes; chocolate-
coated nuts; zephyr [confectionery]; zefir 
[confectionery]; pastila [confectionery]; mints for breath 
freshening; chewing gum for breath freshening. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531453 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202006515 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.24, CN, 43292066 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Tineco Intelligent Technology Co., Ltd., 108 West 
Shihu Road, WUZHONG DISTRICT SUZHOU, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Hair dryers; electric hair dryers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531454 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202006516 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.09, JP, 2019-154030 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i 

merket: 
 Japanese kanji character in middle is "karakuchi" and 

other two Japanese characters in bottom are "super 
dry" and "Asahi beer". 

(566) Oversettelse av merket eller ord i merket: 
 "karakuchi": Harsh, Dry, Spicy. "Asahi": Rising sun. 
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(730) Innehaver: 
 Asahi Group Holdings, Ltd., 23-1, Azumabashi 1-

chome, Sumida-ku, 130-8602 TOKYO, Japan 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 32   Beer 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.18 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531471 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202006519 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.09, DK, VA 2019 

01591 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Too Good To Go ApS, Landskronagade 66, 2100 
KØBENHAVN Ø, Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software; downloadable software in the form of 

applications for use with mobile devices for ordering 
and supplying food and foodstuffs, clothing and other 
consumer goods and for reduction of waste of 
foodstuffs, clothing and other consumer goods, and for 
providing information on reduction of waste of 
foodstuffs, clothing and other consumer goods; 
downloadable software in the form of applications for 
use with mobile devices for users to share information 
and resources in relation to foodstuffs, clothing and 
consumer goods. 

  Klasse 35   Advertising; business management; business 
administration; office functions; computerized online 
ordering services in the field of restaurants and 
foodstuffs; electronic administration processing of 
restaurant and food orders for others; promotion and 
marketing of goods and services for others in relation to 
restaurants and food; promotional measures for the 
goods and services of others; promotional measures, 
both B2B, B2C and C2C, in the form of providing 
searchable databases available online via computer or 
mobile networks with information on consumer goods, 
clothing, foodstuffs, food and beverages; providing 
consumer product information regarding food products 
via a website; customer service management, namely, 
responding to customer inquiries for others in the area 
of restaurant delivery and pick-up, delivery of clothing 
and consumer goods; retail and online retail sale of 
consumer goods, namely clothing, foodstuff such as 
meat, fish, poultry, game, [not live], meat extracts, 
preserved, frozen, dried and prepared fruits and 
vegetables, edible jellies, jams, compotes, eggs, milk 
and milk products, edible oils and fats, coffee, tea, 
cocoa and coffee substitutes, rice, tapioca and sago, 
flour and preparations made from cereals, bread, 
pastry and confectionery, ice cream, sugar, honey, light 
syrup, yeast, baking powder, salt, spices, mustard, 
vinegar, spice sauces, herbs [dried spices]; providing 

commercial product information for retailers and 
consumers. 

  Klasse 41   Teaching; teaching in relation to innovation and 
business start-up; preparation of educational material 
on sale and use of surplus consumer goods, food 
waste and climate issues; education, including 
regarding food waste and climate issues; 
entertainment; cultural activities. 

  Klasse 42   Hosting of computerised data, files, applications and 
information; providing temporary use of online non-
downloadable e-commerce computer software that 
enables users to conduct electronic business 
transactions in an online marketplace through a global 
computer network in relation to clothing, consumer 
goods, foodstuffs; providing temporary use of web-
based applications. 

  Klasse 43   Services for providing food and drink. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531478 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202006520 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.07.18, DE, 30 2019 109 

358 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Wiesenstrasse 
23-64, 40549 DÜSSELDORF, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Chemical products for the foundry industry, especially 

additives for use in foundries for the manufacture of 
moulds, cores and/or risers; binders for use in 
foundries for the manufacture of moulds, cores and/or 
risers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531497 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.30 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.30 

(210) Nasj. ref.nr: 202006521 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Paglieri S.p.A., Strada Statale per Genova km. 98 snc, 
15122 ALESSANDRIA (AL), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Douching preparations for personal sanitary or 

deodorant purposes [toiletries]; cakes of toilet soap; 
soaps in liquid form; baby powder; body cream; 
scented linen water; potpourris [fragrances]; scented 
sachets; scouring substances; abrasives; polishing 
preparations; cleaning preparations; floor cleaning 
preparations; air fragrancing preparations; detergents 
for household use; cleansing milk for toilet purposes; 
skin cleansers [cosmetic]; cleansing creams; 
shampoos; substances for laundry use; soap; laundry 
bleach; fabric softeners for laundry use; deodorants for 
personal use [perfumery]; perfumes; talcum powder, for 
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toilet use; shower and bath foam; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; 
perfumery; essential oils; non-medicated toothpaste; 
non-medicated cosmetics and toiletry preparations; 
starch for laundry purposes; scented water. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531557 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006527 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.22, DE, 30 2019 026 

474 
(540) Gjengivelse av merket: 

GIN 'EM ALL 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 EMP Merchandising Handelsgesellschaft mbH, Darmer 
Esch 70a, 49811 LINGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages (except beer); spirits [beverages]. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531582 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006531 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.22, IT, 

302020000005227 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 PLUS S.R.L., Via Marco Santarello, 13, 35043 
MONSELICE, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 18   Bags; purses; handbags; overnight bags; holdalls for 

sports clothing; bumbags; umbrellas; clutches [purses]; 
card cases [notecases]; pocket wallets; haversacks; 
suitcases; small suitcases; rucksacks; luggage. 

  Klasse 25   Dresses; suits; clothing; pumps [footwear]; berets; 
underwear; footwear; stockings; socks; shirts; 
headgear; casual jackets; belts [clothing]; bathing suits; 
cravats; scarves; jackets [clothing]; gloves [clothing]; 
welts for footwear; denim jeans; trousers; hosiery; 
slippers; heel protectors for shoes; tips for footwear; 
sandals; shoes; neck tube scarves; overcoats; inner 

soles; half-boots; boots; soles for footwear; heels; ankle 
boots; combinations [clothing]; wooden shoes. 

  Klasse 35   Retail services in relation to footwear; wholesale 
services in relation to footwear; retail services 
connected with the sale of clothing and clothing 
accessories; wholesale services in relation to clothing; 
mail order retail services for clothing; mail order retail 
services connected with clothing accessories; online 
retail store services relating to clothing; online retail 
services relating to clothing; retail services in relation to 
fashion accessories; online advertising on a computer 
network. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531584 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.02 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.02 

(210) Nasj. ref.nr: 202006532 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 TEXPRO CO.LTD, 2 Buildings, No. 1 Zhengxue Road, 
Qinhuai District, 210006 NANJING CITY, JIANGSU 
PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 20   Beds for household pets; pet cushions; furniture 

fittings, not of metal; curtain rings; bamboo. 
  Klasse 24   Towels of textile; bath linen [except clothing]; covers 

for cushions; bed covers; bed linen; woollen cloth; non-
woven textile fabrics; felt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531587 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202006533 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.06, US, 88682716 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive S.E., 
WA98021 BOTHELL, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

cancer. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531614 
(151) Int.reg.dato: 2020.02.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.02.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202006536 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Floha v.o.f., Langeweg 79, 3342 LD HENDRIK-IDO-
AMBACHT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Ornamental plant products, namely natural plants and 

flowers, and seeds, cuttings, live rootstocks, bulbs and 
seedings; plant seeds; all the aforementioned goods 
being different from those of the plant genera 
chrysanthemum or verbena. 

  Klasse 44   Propagation, improvement, cultivation and selection 
also via substrates, tissue culture, hydro culture and 
vitro culture of ornamental plants products, natural 
plants and flowers as well as seeds, cuttings, parts and 
other starting materials thereof and plant seeds; 
cultivation assistance and cultivation consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531615 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202006537 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 DENTAL-Kosmetik GmbH & Co. KG, 
Katharinenstrasse 4, 01099 DRESDEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Oral, dental and denture care products for non 

medical purposes. 
  Klasse 5   Oral, dental and denture care products for medical 

purposes; pharmaceutical products and preparations 
for health care, namely for oral mucosa and dental 
prophylaxis; dental fillers and impression materials for 
dental purposes. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531631 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202006541 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG, 
Mergelheide 56-60, 33758 SCHLOSS HOLTE-
STUKENBROCK, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Clack valves of metal for shutting off, throttling and 

controlling volume flows in pipes. 
  Klasse 7   Clack valves of metal for shutting off, throttling and 

controlling volume flows in pipes [parts of machines]. 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531655 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.21 

(210) Nasj. ref.nr: 202006542 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.20, DE, 30 2019 026 

295 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Bosch Thermotechnik GmbH, 35576 WETZLAR, 
Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Software and downloadable software in form of apps 

for voice assistants and chatbots in the fields of heating 
and ventilation; software for personal assistance; 
software for home automation and integration of home 
appliances; software for controlling electronic devices 
of the Internet of Things; software for connectiong, 
operating, integrating, controlling, managing and 
interacting with networked home air conditioning 
devices via wireless networks. 

  Klasse 42   Design and development of computer software in form 
of apps for voice assistants and chatbots in the fields of 
heating and ventilation; design and development of 
personal assistance software; design and development 
of software and control devices for home automation 
and integration of home appliances; design and 
development of software and control devices for 
controlling electronic devices of the Internet of Things; 
design and development of software and control 
devices for connecting, operating, integrating, 
controlling, managing and interacting with networked 
home air conditioning devices via wireless networks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531678 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202006544 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.10.03, FR, 4587301 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 ARTA GROUP, Rue des Léopards, Zone d'Activités 
Charles Tellier, 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE, 
Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Measuring software for checking hearing protection 

apparatus; measuring apparatus and instruments for 
checking personal protection equipment; wireless 
transmitters and receivers as well as components 
thereof; headsets and helmets; custom-made ear mold 
for headphones or hands-free kits; headphones 
facilitating communication in noisy environments; 
custom-made headphones; custom-made earmold for 
earphones or hands-free kit made from an impression 
of the ear; personal hearing protection equipment; 
batteries for hearing aids; spectacle cases; spectacles 
[optics]; safety goggles; safety goggles [optics]; 
industrial safety goggles; safety goggles for industry; 
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wireless transmitters and receivers as well as 
components thereof; headsets and helmets; custom-
made ear mold for headphones or hands-free kits; 
headphones facilitating communication in noisy 
environments; custom-made headphones. 

  Klasse 10   Medical devices; ear protection; hearing protection 
apparatus; apparatus and instruments for care and 
hygiene regarding hearing protection apparatus; ear 
plugs for medical use; ear plugs for protection against 
noise; ear plugs for sleeping; ear plugs for noise 
dampening; ear plugs to protect against noise; ear 
plugs for medical use; ear or hearing protection 
apparatus; custom-made tip made from an impression 
of the ear for hearing aids; personal hearing protection 
equipment; molded personal hearing protection 
equipment; analogue hearing aids; electrically 
operated, electronic or digital hearing aids; 
programmable hearing aids; hearing aids; medical 
hearing instruments; analogue electrically operated, 
electronic or digital hearing prostheses; programmable 
hearing prostheses; hearing protection apparatus; ear 
plugs not for medical use; ear or hearing protection 
apparatus; molded personal hearing protection 
equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531705 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.25 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.25 

(210) Nasj. ref.nr: 202006547 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 KIOENE Spa, Via Caltana 55, 35010 VILLANOVA DI 
CAMPOSAMPIERO (PD), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 29   Meat and meat products, fish, poultry & game; meat 

extracts; preserved and frozen meat and fish, fruit and 
vegetables, preserved, dried, cooked and frozen 
vegetables; jellies, jams, compotes; mozzarella, 
cheese, eggs, milk and milk products; edible fats and 
oils. 

  Klasse 30   Pasta, frozen pre-cooked pasta, preserved pasta; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour and preparations made from cereals, 
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey, 
treacles; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 

  Klasse 31   Agricultural, horticultural and forestry products and 
grains, not included in other classes; fresh fruits and 
vegetables; seeds, malt. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531725 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202006548 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.02, GB, 

UK00003478826 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner 
Road, HA14HF HARROW, MIDDLESEX, Storbritannia 

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

pharmaceutical preparations and substances 
containing paracetamol; pharmaceutical preparations 
and substances containing acetaminophen; 
effervescent analgesic pharmaceutical preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531758 
(151) Int.reg.dato: 2020.01.16 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.01.16 

(210) Nasj. ref.nr: 202006552 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.09.03, EM, 018118523 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 RETTIG ICC B.V., Australiënlaan 6, 6199AA 
MAASTRICHT-AIRPORT, Nederland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Heated towel rails. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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(111) Int.reg.nr: 1531759 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202006553 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2019.12.16, IT, 

302019000095610 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(571) Beskrivelse av merket:  

 Trademark consisting in the letter "C" cut off against 
the background of a solid color circle. 

(730) Innehaver: 
 CASALI 2.0 SRL, Via Pio La Torre 17, 60022 

CASTELFIDARDO (AN), Italia 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 20   Dowel lifts, not of metal. 
  Klasse 25   Soles for footwear; inner soles; heels; top lifts for 

shoes; top lifts for women's footwear; heels protectors; 
footwear uppers; shoe inserts for non-orthopaedic 
purposes; non-slipping devices for footwear; fittings of 
metal for footwear; welts for footwear; toe boxes; 
heelpieces for footwear; stiffeners for shoes; tongues 
for shoes and boots; shoes; boots; ankle boots; leather 
shoes; galoshes; sports footwear; sandals; slippers; 
clothing; belts [clothing]; headwear. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531782 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202006556 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.05, CH, 743981 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 Société des Produits Nestlé S.A., 1800 VEVEY, Sveits 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Soaps, perfumery products, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, after-shave lotions, lotions for cosmetic 
use; dentifrices; eaux de toilette, cleansing milks, 
talcum powder, bath oils; powders, creams, milks, 
tonics and masks for body and face care; bath salts not 
for medical use; cosmetic preparations to protect 
against sunburn. 

  Klasse 5   Mineral waters for medical use, thermal waters; 
pharmaceutical and veterinary products; sanitary 
products for medical purposes; dietetic substances, 
beverages and foodstuffs for medical use; food for 
babies; food preparations for infants; food for infants; 
powdered milk for babies; nutritional supplements; food 
supplements; vitamin and mineral preparations; meal 
replacement bars for medical use; nutritional drinks as 
meal replacements for medical use; nutritional mixtures 
in the form of beverages used as meal replacements 
(for medical use); snacks as meal substitutes for 

medical use; dietary fibers; mineral water salts; 
medicated lotions; sunburn ointments; calcium-
enriched candy for medical use; vitamins and vitamin 
preparations; dietetic foods for medical use; protein 
food supplements; nutraceuticals used as dietary 
supplements. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531799 
(151) Int.reg.dato: 2020.03.31 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.03.31 

(210) Nasj. ref.nr: 202006560 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.12, IT, 

302020000013531 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., 
S.S. 67 - Loc. Granatieri, 50018 SCANDICCI, 
FIRENZE, Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Pharmaceutical products for use in substitution 

therapy for opioid addiction; implantable medicines. 
  Klasse 10   Implantable subcutaneous drug delivery devices. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1531823 
(151) Int.reg.dato: 2020.04.27 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.04.27 

(210) Nasj. ref.nr: 202006563 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Xiamen Tungsten Co., Ltd., Kejingshe, Haicang 
District, XIAMEN, FUJIAN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 1   Rare earths; salts from rare earth metals; silicates; 

manganate; molybdic acid; tungstic acid; salts of 
precious metals for industrial purposes; lithia [lithium 
oxide]; lithium; phosphors [chemicals]; tungsten 
carbide; nickel salts; manganese salts; titanates; 
sodium tungstate; calcium tungstate; zinc tungstate; 
ammonium tungstate; tungsten trioxide; lithium iron 
phosphate; lithium cobalt oxides; rare earths oxide; 
metallic oxides; ammonium paratungstate; ammonium 
metatungstate; carbide. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.01.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.01.25 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 313517 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.17 

(210) Søknadsnr.: 202100634 
(220) Inndato: 2021.01.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 JONAS KJÆRGAARD, LANGODDVEIEN 91, 1367 
SNARØYA, Norge 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 313518 
(151) Reg.dato.: 2021.01.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.01.18 

(210) Søknadsnr.: 202100649 
(220) Inndato: 2021.01.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

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

 BIEKSA GROUP, Storbotn 21, 5106 ØVRE ERVIK, 
Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 311805 
(210) Søknadsnr.: 202006435 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
 
2020.10.12 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 25   Klær; penklær; dresser; svømmeklær; blazere; bluser; 
forretningsklær; dameklær; damedresser; midjebelter; 
hansker [klær]; skjerf; skjorter; skjortekrager; bukser; 
bukseskjørt; bukseseler; hatter; jakker [klær]; jakker; 
olabukser; caps [hodeplagg]; slips; kravatt; kåper; 
badekåper; caps [hodeplagg]; poloskjorter; gensere; 
slipovere; skjørt; sportsfrakker; sko; lave sko; 
sportssko; gymnastikkdrakter; sjal; nattøy; shorts; 
middagsjakker; støvler; strømper; gensere; t-skjorter; 
undertøy av lin; undertøy; klær til utendørs bruk; 
turklær; vester. 

  Klasse 35   Detaljhandel og grossistvirksomhet, inkludert via 
internett, innen klær og klesplagg; online eller postordre 
detaljhandel innen klær og klesplagg, spesielt 
olabukser og jeans. 

 
(730) Innehaver: 

 Michael Patz GmbH, Girardetstrasse 65, 45131 
ESSEN, Tyskland 

(750) Innehavers fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Innsiger: 
 Jaime Carbonell Agullo, Alzabares Altos, 147, 03201 

ELCHE (ALICANTE), Spania 
 Innsigers fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2021.01.12 
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Avgjørelser etter innsigelser 

Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven § 29. 

(111) Int.reg.nr: 1176172 
(210) Søknadsnr.: 201902182 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2019.10.28 
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Varer og/eller tjenester:
9 Computers; computer peripheral devices; computer
keyboards; data processing equipment, namely couplers;
headphones; galvanic cells; computer storage standby
power supply; hands free kits for phones; protective sleeves
for tablet computers; remote control apparatus; computers
for students; mobile phone protective sleeves; computer
peripherals; wireless headsets for use with mobile
telephones; battery chargers; loudspeakers; sound
transmitting apparatus; megaphones; holders for mobile
phones; stylus for touch screens; electronic writing boards.

(730) Innehaver:
HARDA (XIAMEN) PLASTIC CO., LTD. , Building
37#, Huli Zone, Tong'an, Industrial Area, , XIAMEN
FUJIAN, CN
Innsiger:
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ,
Administration Building Huawei Technologies Co.,
Ltd. Bantian, Longgang District, 518129,
SHENZHEN, GUANGDONG, CN
Innsigers fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO
Innsigelse inndag:
2020.01.23
Avgjørelse:
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge oppheves, jf.
varemerkeloven § 71 andre ledd.
Avgjørelsen ble endelig 2020.12.16.

(111) Int.reg.nr: 1422029 
(210) Søknadsnr.: 201811899 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2019.05.06 
(540) Gjengivelse av merket

ENGENSIS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:

5 Gene therapy preparations; drugs based on gene therapy
preparations for medical purposes; pharmaceutical drugs
based on gene therapy preparations; medicines based on
gene therapy preparations for human purposes; ethical
medicinal preparations based on gene therapy
preparations; pharmaceutical preparations based on gene
therapy preparations for the treatment of painful diabetic
neuropathy, neuropathy, neuromuscular disease,
amyotrophic lateral sclerosis, spinal cord disease, motor
neuron disease, neurodegenerative disease, critical limb
ischemia, diabetic foot ulcer, ulcer, cardiovascular disease,
peripheral vascular disease, peripheral arterial disease,
myocardial ischemia, coronary artery disease, heart
disease, arterial occlusive disease, and infarction.
42 Pharmaceutical research and development; consultancy
as to pharmaceutical research and development; research
and development of vaccines and medicines; scientific
research in the fields of biomedicine; research and testing
services in the fields of bacteriology and virology; drug

discovery services; research and development in 
biotechnology fields; providing medical and scientific 
research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials; consultancy in analysis of biology sequence 
processing for medical research purposes; consultancy in 
analysis of genomics for medical research purposes; 
scientific research in the fields of medicine, health and 
pharmacology; analysis of human serum for medical 
research; analysis of human tissues for medical research; 
blood analysis. 

(730) Innehaver:
Helixmith Co., Ltd , 21, Magokjungang 8-ro 7-gil,
Gangseo-gu, 07794, SEOUL, KR

(740) Fullmektig:
PROTECTOR IP AS , Pilestredet 33, 0166, OSLO,
NO
Innsiger:
Bial-Portela & CA SA , À Av. da Siderurgia Nacional,
4745-457, S MAMEDE DO CORONADO, PT
Innsigers fullmektig:
ONSAGERS AS , Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO,
NO
Innsigelse inndag:
2019.08.06
Avgjørelse:
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf.
varemerkeloven § 71 tredje ledd.
Avgjørelsen ble endelig 2020.12.14.

(111) Int.reg.nr: 1461747 
(210) Søknadsnr.: 201905486 
(450) Reg. kunngjort

dato: 2019.12.09 
(540) Gjengivelse av merket

SEAT eXS 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; cars;
scooters [vehicles]; motor scooters; scooters with pedals;
vehicle parts and accessories

(730) Innehaver:
SEAT, S.A. , Autovia A-2, Km. 585, 08760,
MARTORELL (BARCELONA), ES
Innsiger:
Jaguar Land Rover Limited , Abbey Road, CV34LF,
WHITLEY, COVENTRY, GB
Innsigers fullmektig:
BRYN AARFLOT AS , Stortingsgata 8, 0161, OSLO,
NO
Innsigelse inndag:
2020.03.09
Avgjørelse:
Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale
registreringen virkning i Norge opprettholdes, jf.
varemerkeloven § 71 tredje ledd.
Avgjørelsen ble endelig 2021.01.04.
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201705549
(540) Gjengivelse av merket

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
3 Cosmetics and hair lotions, namely, skin care creams,
lotions, deodorants, antiperspirants, hair shampoos,
hair conditioners, hair lotions, baby oils, baby lotion,
baby creams, make-up removing preparations; cotton
for cosmetic purposes; dentifrices; essential oils;
lipsticks, lip balms; mouthwashes; perfumery; soaps;
sunscreen preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions or make-up removing preparations;
toiletries. 5
Pharmaceutical preparations, namely, anti-fungals, anti-
infectives, anti-itch lotions and creams, asthma
medication, analgesics, cough and cold medication,
antidiarrheals, laxatives, sleeping pills/tablets,
antiallergics, antihistamines, dermatologics, diaper rash
ointments, preparations for allergy prevention and
treatment, antacids and acid reducers, hemorrhoid
treatments, smoking cessation preparations,
pediculicides, wart removal medications, chemical
contraceptives, pregnancy testing preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies;
disinfectants, namely, antiseptic handwash, antiseptic
hand creams, antiseptic mouthwash; fungicides; meal
replacements, dietetic food and beverages, adapted for
medical use; medicine cases, filled; nutritional
supplements, vitamin preparations, mineral food
supplements; plasters, materials for dressings; sanitary
preparations for medical purposes, namely,
incontinence pads and diapers, nursing pads, bathing
preparations and bath salts for medical purposes,
lubricants for medical purposes; teas for medicinal
purposes; wadding for medical purposes.
8 Files; nail scissors, cuticle scissors; scissors for
children; nail nippers, cuticle nippers; tweezers; nail
files; nail clippers; nail polishers; manicure sets;
pedicure sets.
10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, namely, surgical scissors, blood pressure
measuring apparatus, medical apparatus for blood
analysis, clinical thermometers, diagnostic apparatus for
pregnancy testing, inhalers for medical use,
contraceptive devices, oral irrigators for use in dentistry;
compression socks; orthopedic articles; suture
materials. 16
Tissues of paper and cellulose for babies; tissues of
paper or cellulose for removing make-up; babies' bibs of
paper or cellulose; paper tissues for cosmetic purposes;
toilet paper; paper towels; paper handkerchiefs; bags,
envelopes and pouches of paper or plastics, for
packaging.
21 Floss for dental purposes; toothbrushes, electric and
non-electric; toothpicks.

(731) Søker:
PXG Pharma GmbH , Pfingstweidstrasse 10-12, 68199,
MANNHEIM, DE

(740) Fullmektig:
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS , Postboks
1484 Vika, 0116, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2017.05.04
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2019.08.13):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i
Norge for varene i klasse 16.
Den internasjonale registreringen gis virkning i Norge
for varene i klasse 3, 5, 8, 10 og 21.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2019.10.11
Klagenemndas avgjørelse av 2020.01.30:
1 Klagen tas til følge.
2 Internasjonal registrering nr. 1342507, med
søknadsnummer 201705549, gis virkning i Norge for
varene i klasse 3, 5, 8, 10, 16 og 21.

(210) Søknadsnr.: 201709402
(540) Gjengivelse av merket

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

35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsforskning
og -undersøkelser; gjennomførelse av markeds- og
folkeopinions-undersøkelser; behandling av
forretningsundersøkelses-resultater; bistand ved
forretningsledelse og organisasjon, assistanse ved
forretningsledelse; forretningsadministrasjon;
forretningsadministrasjon av pasient
tilbakebetalingsprogrammer,
forretningsadministrasjonstjenester i området
helsepleie, forretningsadministrasjon av medikament-
tilbakebetalingsprogrammer og tjenester,
forretningsadministrasjon av farmasi-
tilbakebetalingsprogrammer og tjenester,
forretningsadministrasjons-assistanse,
forretningsadministrasjons-konsultasjoner; organisering
av belønninger for forretninger; administrasjon og drift
av insentiv, utvikling av belønnings- eller
lojalitetsprogrammer og andre salgsfremmende
ordninger; administrasjon av insentivbaserte velvære- 
eller helseprogrammer for bedrifter og deres ansatte;
administrasjon av insentiv-, belønnings- eller
lojalitetsprogrammer for å oppmuntre medlemmer eller
deltakere til å ta trygge livsvalg; arrangement og
gjennomføring av insentiv-, belønnings- eller
lojalitetsprogrammer for å fremme god praksis; fremme
salg av varer og tjenester for andre ved å gi poeng eller
belønning for kjøp, medlemskap eller deltakelse;
fremme sportskonkurranser og kulturelle aktiviteter for
andre; tilveiebringelse av forretningsadministrasjons-
tjenester for andre i forbindelse med
livsforsikringsordninger og medisinske
forsikringsordninger, tilveiebringelse av
forretningsadministrasjonstjenester for andre i
forbindelse med medisinske utgifter; konsulenttjenester
i forbindelse med det forannevnte; kontortjenester.
36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet;
kredittkorttjenester; investeringstjenester;
forsikringsgarantier, livsforsikringsgarantier;
helseforsikringsgarantier; helsepleie-finansiering;
helseforsikrings-megling, medisinske sparekonto-
tjenester; utstedelse av verdikuponger som del av
insentiv-, belønnings- eller lojalitetsprogrammer eller
andre fremmende ordninger; finansiell administrasjon
og ledelse av helseforsikring og medisinske
sparekontoer; finansiell administrasjon og ledelse av
helsepleiekostnader; finansiell administrasjon og
ledelse av helse- og velværeprogrammer for ansatte og
av fordelsprogrammer for ansatte; tilveiebringelse av
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informasjon i forbindelse med alle forannevnte tjenester, 
inkludert informasjon for helseplanmedlemmer for å 
informere dem om insentiver og annen informasjon som 
er relevant for helsepleieforsikring.  
44 Hygiene- og skjønnhetspleie for mennesker; 
medisinske tjenester; helsepleie- og velværetjenester 
og programmer; gjennomførelse av helse- og velvære-
undersøkelser; helse- og fitness-evalueringstjenester; 
tilveiebringelse av informasjon relatert til helse og 
medisinske saker; helse og 
velværekonsultasjonstjenester; helsepleietjenester 
relatert til sunne livsstils-valg, mosjon og ernæring; 
helse konsultasjonstjenester; helse-screeningstjenester; 
sykehustjenester; medisinske-klinikktjenester; farmasi-
tjenester, terapeutiske tjenester tilhørende medisinske 
tjenester og alle andre helsepleie tjenester inkludert i 
klassen; tilveiebringelse av informasjon, nyheter og 
kommentarer i området helse, velvære og ernæring, 
inkludert via en webside; utvikling og tilveiebringelse av 
insentivbaserte velvære- eller helseprogrammer for 
bedrifter og deres ansatte.  

(731) Søker:
Vitality Group International, Inc. , 200 West Monroe
Street, Suite 1900, IL60606, CHICAGO, US

(740) Fullmektig:
ACAPO AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN,
NO
Søknad inngitt:
2017.07.13
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.06.15):
Ordmerket «VITALITY» nektes registrert for samtlige
tjenester i de tre klassene 35, 36 og 44.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2020.08.17
Klagenemndas avgjørelse av 2020.10.13:
1 Klagen tas delvis til følge.
2 Søknadsnummer 201709402, ordmerket VITALITY,
nektes registrert for tjenestene i klasse 44.
3 Søknadsnummer 201709402, ordmerket VITALITY,
registreres for tjenestene i klasse 35 og 36.
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Merkeendringer 
 
I denne seksjonen kunngjøres alle godtatte endringer som gjelder merketekst eller avbildninger i 
nasjonale vare- og fellesmerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 34, samt andre endringer i bibliografi 
som er en direkte følge av endringer i merketekst eller utskifting av avbildninger. 
 
 

(111) Reg.nr.: 257570 
(151) Reg.dato.: 2010.11.18 
(180) Reg. utløper: 2030.11.18 
(210) Søknadsnr.: 200809342 
(220) Inndato: 2008.07.29 
(540) Gjengivelse av det nye merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 

 Hus & Bolig DA, Fred Olsensgt. 5, 0152 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

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

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Elektroniske publikasjoner og tidsskrifter. 
  Klasse 16   Varer laget av papir; publikasjoner og tidsskrifter. 
 
(450) Kunngj. reg. dato: 2010.11.29 
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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.: 1074613 
(210) Søknadsnr.: 201105337 
(151) Reg.dato: 2011.01.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.01.20 

(220) Inndato: 2011.05.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 AO Kaspersky Lab, Leningradskoe shosse, 39A/2, 

125212 MOSKVA, Russland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Data processing equipment including computers, 
laptop computers and mobile devices; computer 
operating programs recorded, computer programs for 
controlling, antivirus software, databases recorded on 
magnetic and optical data media. 

  Klasse 42   Technical computer software design, development, 
updating; computer software design; computer software 
design for scanning and removing computer viruses 
and malicious software; computer software 
consultancy; computer design; rental of computer 
software; recovery of computer data. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1287422 
(210) Søknadsnr.: 201601805 
(151) Reg.dato: 2015.11.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2025.11.05 

(220) Inndato: 2016.02.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, CA90232 

CULVER CITY, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Arranging, organizing, conducting, and presenting 
concerts, live music performances, music special 
events; production, distribution, and presentation of 
radio programs and sound recordings in the fields of 
entertainment news, music; providing ongoing radio 
and audio programs in the fields of entertainment news, 
music; providing radio, internet, and satellite music 
programming by means of telecommunications 
networks, computer networks, the Internet, satellite, 
radio, and wireless communications networks; 
provision of live entertainment, namely, musical 
performances; providing websites featuring information 
in the field of music; entertainment services, namely, 
providing on-line music reviews; providing non-
downloadable pre-recorded music and music videos for 

use on mobile communications devices via a global 
computer network and wireless networks. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1317669 
(210) Søknadsnr.: 201613142 
(151) Reg.dato: 2016.07.06 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.07.06 

(220) Inndato: 2016.11.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

ClearArmor 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 ClearArmor of Delaware, LLC, 519 Easton Road, P.O. 

Box 647, PA18077 RIEGELSVILLE, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer software for use in computer, data, network 
and mobile device security, namely, digital security 
software, computer utility software, computer software 
for the detection and removal of computer viruses and 
threats, computer software for managing and filtering 
electronic and wireless communications, computer 
software for protecting and securing the integrity of 
data, computer networks, mobile devices, electronic 
and wireless communications and applications, anti-
virus software, computer software for creating and 
maintaining firewalls to prevent unauthorized access to 
and use of computer networks and systems, computer 
software for providing security for email, internet and 
other electronic communications, for identifying and 
blocking potentially dangerous or undesirable electronic 
communications and content, for identifying and 
blocking electronic communications from illegitimate 
sources, and for identifying and blocking computer and 
electronic mail viruses, spam, spyware, malware and 
other undesirable content, computer software for 
tracking, locating, locking and wiping lost or stolen 
computers, tablets, mobile devices and other digital 
devices, computer software for secure storage and 
management of usernames and passwords. 

  Klasse 42   Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in computer, data, network and mobile 
device security, namely, digital security software, 
computer utility software, computer software for the 
detection and removal of computer viruses and threats, 
computer software for managing and filtering electronic 
and wireless communications, computer software for 
protecting and securing the integrity of data, computer 
networks, mobile devices, electronic and wireless 
communications and applications, anti-virus software, 
computer software for creating and maintaining 
firewalls to prevent unauthorized access to and use of 
computer networks and systems, computer software for 
providing security for email, internet and other 
electronic communications, for identifying and blocking 
potentially dangerous or undesirable electronic 
communications and content, for identifying and 
blocking electronic communications from illegitimate 
sources, and for identifying and blocking computer and 
electronic mail viruses, spam, spyware, malware, and 
other undesirable content, computer software for 
tracking, locating, locking and wiping lost or stolen 
computers, tablets, mobile devices and other digital 
devices, computer software for secure storage and 
management of usernames and passwords; technical 
support services for others, namely, automated 
management of computer networks and repair of 
computer software; online services, namely, providing 
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internet-based and network-based computer virus 
protection services for others, providing secure online 
data storage, providing electronic screening of data 
transmissions of others for computer viruses and other 
malicious or undesired content over communication 
networks; computer software consulting services; 
consulting in the field of selection, implementation and 
use of computer hardware for others; research services 
for others in the fields of computer, data, and network 
security; technical support services for others in the 
fields of computer, data, and network security, namely, 
troubleshooting of computer software problems and 
diagnosing computer hardware and software problems, 
monitoring technological function of computer network 
systems; application service provider featuring software 
for the detection and removal of computer viruses and 
threats, protecting and securing computer networks 
and applications, encrypting and authenticating data, 
managing and filtering of electronic communications, 
and detecting and repairing computer software and 
hardware problems. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1456885 
(210) Søknadsnr.: 201904010 
(151) Reg.dato: 2018.11.08 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.11.08 

(220) Inndato: 2019.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

MEZZION 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Mezzion Pharma Co., Ltd., C&H Building, 3rd Floor, 

35, Teheran-ro 87-Gil, Gangnam-Gu, 06167 SEOUL, 
Sør-Korea 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for the treatment of 

diseases and disorders, pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiac diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiac diseases and disorders, namely, single 
ventricle heart disease (SVHD), including SVHD 
subjects who have undergone Fontan Palliation; 
medicinal preparations for cardiac disease, namely 
single ventricle heart disease (SVHD); 
pharmaceuticals, namely, drugs for the treatment of 
cardiac disease, namely single ventricle heart disease 
(SVHD), including SVHD subjects who have undergone 
Fontan Palliation. 

  Klasse 42   Medical and pharmaceutical research for the 
treatment of cardiac disease and disorders, namely 
single ventricle heart disease (SVHD), including SVHD 
subjects who have undergone Fontan Palliation and 
development services; scientific and technological 
research services related thereto, namely, scientific 
research services for the treatment of cardiac disease, 
namely single ventricle heart disease (SVHD), including 
SVHD subjects who have undergone Fontan Palliation; 
medical testing services, namely, providing medical 
testing services and information in the field of the 
treatment of cardiac disease, namely single ventricle 
heart disease (SVHD), including SVHD subjects who 
have undergone Fontan Palliation; conducting clinical 
trials for others. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1458048 
(210) Søknadsnr.: 201904374 
(151) Reg.dato: 2018.11.16 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.11.16 

(220) Inndato: 2019.03.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 

CUPERTINO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Downloadable computer software used in developing 
other software applications; downloadable application 
development software; downloadable computer 
software development tools; downloadable software for 
performing and providing machine learning, artificial 
intelligence, data mining, data analytics, and data 
analysis. 

  Klasse 42   Computer software consulting services; support and 
consultation services for developing computer 
applications; providing computer software development 
information online; providing temporary use of online 
non-downloadable software for machine learning and 
artificial intelligence; application service provider (ASP) 
services featuring software for machine learning and 
artificial intelligence; consulting services in the field of 
computer machine learning and artificial intelligence 
software development. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1467726 
(210) Søknadsnr.: 201907032 
(151) Reg.dato: 2019.02.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.02.21 

(220) Inndato: 2019.05.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

EPLAN eVIEW 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG, An der 

alten Ziegelei 2, 40789 MONHEIM, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Computer hardware and software; apparatus and 
instruments for processing, storing, transmitting and 
processing data; computer programs for online sale via 
the internet and other computer and electronic hybrid 
networks; computer application software for PCS, 
smartphones, personal digital assistants (PDAs) and 
tablet computers, namely software for use in relation to 
CAx, configuration and mechatronic solutions and/or 
technical development processes; electronically stored 
data (retrievable and downloadable); electronic 
publications, downloadable; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases and the Internet; 
computer software for mobile devices (apps); computer 
software enabling secure access to business resources 
and management of mobile devices via the Internet; 
software for managing mobile devices for recording the 
transmission of images and sounds, visual data and for 
managing applications; none of the foregoing used for 
work and resource management, including but not 
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limited to product portfolio management, information 
technology portfolio management, innovation 
management, capability and technology management, 
Lean and Agile delivery, collaborative work 
management, and project management. 

  Klasse 35   Collection and systemisation of information into 
computer databases; compilation of business 
information; promoting the goods and services of 
others by means of operating an on-line shopping mall 
with links to the retail web sites of others in the field of 
software applications; collection, systemisation, 
compilation and business analysis of data and 
information in computer databases using artificial 
intelligence; provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; none of the 
foregoing used for work and resource management, 
including but not limited to product portfolio 
management, information technology portfolio 
management, innovation management, capability and 
technology management, Lean and Agile delivery, 
collaborative work management, and project 
management. 

  Klasse 37   Customization of computer hardware through 
installation of new components for use in the providing 
and systemisation of information for input into computer 
databases, in the compilation of business information, 
in the operation of an online shopping website in the 
field of software applications, in the collection, 
systemisation, compilation and business analysis of 
data and information in computer databases, using 
artificial intelligence and/or in the providing of an online 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; none of the foregoing used for work and 
resource management, including but not limited to 
product portfolio management, information technology 
portfolio management, innovation management, 
capability and technology management, Lean and Agile 
delivery, collaborative work management, and project 
management. 

  Klasse 38   Telecommunications; providing telecommunications 
connections to a global computer network; providing 
user access to global positioning signals for navigation 
and communication purposes, internet portal services 
for communication purposes; providing user access to 
the Internet for communication purposes; electronic 
transmission of software via the Internet and other 
computers and electronic networks; providing of access 
to electronic communications networks for transmitting 
and receiving computer software, included in this class; 
communication services via computer networks; 
provision of telecommunication access and links to the 
Internet and other computerised communication 
networks; leasing of access time to a computer 
databases; none of the foregoing used for work and 
resource management, including but not limited to 
product portfolio management, information technology 
portfolio management, innovation management, 
capability and technology management, Lean and Agile 
delivery, collaborative work management, and project 
management. 

  Klasse 42   Computers, computer software, computer programs, 
CD-Rom, design and consultancy services; computer 
systems analysis and integration; information 
technology project management; computer hardware 
and software consulting; rental of computer hardware 
and computer software; preparation of data processing 
programmes; maintenance and updating of computer 
software; computer software programming services; 
development of processes for electronic information 
and communication services; design and development 
of computer hardware, software and databases; 
maintenance of computer software; all technical 
consultancy in the field of information technology; 
electronic data storage; computer rental; providing of 
non-downloadable computer software for temporary 
use, enabling or facilitating electronic media and/or 
information to be uploaded, downloaded, streamed, 
published, displayed, logged in, linked, shared or 
otherwise provided via communications networks; 

services provided by application service providers with 
software for use in connection with CAx, configuration 
and mechatronic solutions and/or technical 
development processes; hosting of a website 
containing information relating to CAx, configuration 
and mechatronic solutions and/or technical 
development processes; development and providing of 
IT solutions for integrating or exchanging data with 
ERP, PDM and PLM systems and CAD applications; 
none of the foregoing used for work and resource 
management, including but not limited to product 
portfolio management, information technology portfolio 
management, innovation management, capability and 
technology management, Lean and Agile delivery, 
collaborative work management, and project 
management. 
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Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer 
 
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer. 
 
 

(111) Reg.nr.: 146025 
(151) Reg.dato.: 1991.07.11 
(151) Int. reg. dato: 1991.07.11 
(180) Registreringen utløper: 2021.07.11 
(210) Søknadsnr: 19901573 
(220) Inndato: 1990.03.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

SILJA 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Tallink Silja OY, Keilaranta 9, 02150 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 
 Berggren Oy, Pl 16, 00101 HELSINGFORS, Finland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Hele tjenesteklassen. 
  Klasse 39   Hele tjenesteklassen. 
  Klasse 41   Hele tjenesteklassen. 
  Klasse 43   Tilveiebringe mat og drikke; midlertidig overnatting; 

restaurant, bar, kafeteria og snackbar-tjenester; 
catering av mat og drikke; hotelltjenester; utleie av 
møterom.  

  Klasse 44   Skjønnhetssalonger; frisørsalonger, badstuer, bad og 
massasje 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 261159 
(151) Reg.dato.: 2011.08.26 
(151) Int. reg. dato: 2011.08.26 
(180) Registreringen utløper: 2021.01.26 
(210) Søknadsnr: 201100875 
(220) Inndato: 2011.01.26 
(540) Gjengivelse av merket: 

Oponentus 
(541) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Christian Morten Borge, Husebybakken 1B, 0379 

OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller 
overføringsmetode (inkludert websider); fysisk 
programvare eller nedlastbar tilleggsprogramvare. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 

underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter; 
organisering av idrett; video/tv/foto av idrett for 
underholdning og opplæring. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 262472 
(151) Reg.dato.: 2011.11.11 
(151) Int. reg. dato: 2011.11.11 
(180) Registreringen utløper: 2021.06.16 
(210) Søknadsnr: 201106797 
(220) Inndato: 2011.06.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Norsilva AS, Langesundvn. 109, 3960 STATHELLE, 

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

0110 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Trekull, kull, koks og biokull (brensel); trekull, koks, 
treflis og biokull (brensel) til industrielle formål og som 
reduksjonsmateriale til smelteverk. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263444 
(151) Reg.dato.: 2012.01.17 
(151) Int. reg. dato: 2012.01.17 
(180) Registreringen utløper: 2021.06.06 
(210) Søknadsnr: 201106287 
(220) Inndato: 2011.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(546) Merket er et  kombinert merke eller et rent 

figurmerke 
(730) Innehaver: 
 Sony Interactive Entertainment Inc, 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, TOKYO, Japan 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Optiske apparater og instrumenter; Batterier for 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; Stropper 
for mobiltelefoner; Rensebånd for videobåndopptakere; 
Hoderensebånd for lydopptakere eller videoopptakere; 
Rensedisketter for optiske pickup-linser; 
Rensedisketter for DVD; Digitale kameraer; 
Hodetelefoner; Høretelefoner; Mikrofoner; 
Forbrukerelektroniske produkter, nemlig, lydforsterkere, 
audio-høyttalere, audio-mottakere, elektriske audio- og 
høyttalerkabler og tilkoplinger, hjemmeteatersystemer, 
audio-dekodere, video-dekodere, anordninger for 
strømomforming, strømomformere og strømvendere; 
Mobile dataterminalenheter; Fjernstyringsenheter for 
mobile dataterminaler; Hodetelefoner for mobile 
dataterminaler; Mus for mobile dataterminaler; 
Tastaturer for mobile dataterminaler; Batterier for 
mobile dataterminaler; Høretelefoner for mobile 
dataterminaler; Mikrofoner for mobile dataterminaler; 
Minnekort for mobile dataterminaler; Håndsettgafler for 
mobile dataterminaler, Nedlastbare spillprogrammer via 
mobile dataterminaler; Andre nedlastbare 
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dataprogrammer via mobile dataterminaler; 
Spillprogrammer for mobiltelefoner; Datatastaturer; 
Optiske mus; Videospillkonsoller for konsumenter for 
bruk med ekstern skjerm eller monitor; Spillprogrammer 
for videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Spillprogrammer for 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
Spillkontrollere for videospillkonsoller for konsumenter 
for bruk med ekstern skjerm eller monitor; 
Hodetelefoner for videospillkonsoller for konsumenter 
for bruk med ekstern skjerm eller monitor; Mus for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Tastaturer for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Batterier for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Høretelefoner for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor, Mikrofoner for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Minnekort for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Håndsettgafler for 
videospillkonsoller for konsumenter for bruk med 
ekstern skjerm eller monitor; Grammofonplater, 
Nedlastbare musikkfiler via internett; Eksponerte 
kinematografiske filmer; Elektroniske publikasjoner; 
Mus kun for bruk med håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; Tastaturer kun for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
Minnekort kun for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; Hodetelefoner kun for bruk 
med håndholdte spill med flytende krystallskjermer; 
Høretelefoner kun for bruk med håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer, Mikrofoner kun for bruk med 
håndholdte spill med flytende krystallskjermer; Holdere 
som kan koples til vekselstrømsadaptere og D-
terminalkabler kun for håndholdte spill med flytende 
krystallskjermer; Holdere kun for håndholdte spill med 
flytende krystallskjermer; Lyskopimaskiner. 

  Klasse 28   Spilleautomater for bruk i fornøyelsesparker 
forskjellige fra videospillmaskiner for spillehaller; 
Håndholdte spill med flytende krystallskjermer; Kort for 
samlekortspill; Astronaut-formede leketøy; 
Miniatyrlekekjøretøy; Sendere og mottakere for 
radiostyring av leketøymodeller; Motorkontollere for 
leketøymodeller; Lekerakettmodeller; Leketøymodeller; 
Aksjonslekefigurer; Støpte lekefigurer; Dukker; 
Terningspill; Sjakkspill; Dominospill; Spillekort; 
Samlekortspill; Kort for spill; Spilleutstyr; Buer for 
bueskyting; Baseballhansker; Bowling-bagger; 
Boksehansker; Muskelstrekkere (øvelsesapparater); 
Golfbagger; Golfballmarkører; Golfkøller; Golftee-er; 
Tarmstrenger for racketer for tennis eller badminton; 
Paraglidere; Racketfutteraler for tennis eller badminton; 
Racketer for tennis eller badminton; Rulleskøyter; 
Skibindinger; Skiposer; Surfebrett; Vannski. 
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Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver 
 
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. 
 
 

(210) Søknadsnr: 201908517 
  

 
 

(210) Søknadsnr: 202014485 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283147 
(151) Reg.Dato.: 2015.08.27 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 201808602 
(730) Søker: 
 PETERS & PIHL VENTURES AS, c/o Statement AS, 

Wergelandsveien 1, 0167 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107091 
(210) Søknadsnr.: 19782882 
(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain High Performance Solutions UK Limited, 

Saint-Gobain House, East Leake, Loughborough, 
LE126JU LEICESTERSHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107265 
(210) Søknadsnr.: 19790532 
(730) Innehaver: 
 Total Belgium, 93, rue du Commerce, 1040 BRUSSEL, 

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

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 107521 
(210) Søknadsnr.: 19772106 
(730) Innehaver: 
 Solvay SA, Rue du Prince Albert 33, 1050 BRUSSEL, 

Belgia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 111165 
(210) Søknadsnr.: 19810453 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 136481 
(210) Søknadsnr.: 19870013 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 143592 
(210) Søknadsnr.: 19892196 
(730) Innehaver: 
 Clipper A/S, Nakskovvej 1, 7400 HERNING, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 144701 
(210) Søknadsnr.: 19893732 
(730) Innehaver: 
 STANLEY STEEMER INTERNATIONAL, INC, 5800 

Innovation Dr., Dublin, OH43016, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.11 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 145117 
(210) Søknadsnr.: 19872577 
(730) Innehaver: 
 Marc O'Polo License AG, Hofgartenstrasse 1, 83071 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 148156 
(210) Søknadsnr.: 19903479 
(730) Innehaver: 
 Aaron Spelling Productions INC, 4024 Radford Avenue, 

Studio City, CA91604 CALIFORNIA, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 178271 
(210) Søknadsnr.: 19953374 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 181155 
(210) Søknadsnr.: 19958064 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 193697 
(210) Søknadsnr.: 199804419 
(730) Innehaver: 
 OBRESPONS AS, Eidsvåglien 34, 5104 EIDSVÅG I 

ÅSANE, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 196511 
(210) Søknadsnr.: 199810069 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201796 
(210) Søknadsnr.: 199910654 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 201797 
(210) Søknadsnr.: 199910656 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202172 
(210) Søknadsnr.: 199910655 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 202173 
(210) Søknadsnr.: 199910657 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 203917 
(210) Søknadsnr.: 200000364 
(730) Innehaver: 
 Mitsubishi Chemical Infratec Co., Ltd., 1-2-2, 

Nihonbashihongoku-cho, Chuo-ku, 103-0021 TOKYO, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 206390 
(210) Søknadsnr.: 19946854 
(730) Innehaver: 
 Publicis Media Limited, 1st Floor 2 Television Centre, 101 

Wood Lane, W127FR LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 206662 
(210) Søknadsnr.: 200005928 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 207259 
(210) Søknadsnr.: 199902101 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208143 
(210) Søknadsnr.: 200011482 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
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(111) Reg.nr.: 209361 
(210) Søknadsnr.: 200014839 
(730) Innehaver: 
 Allison Transmission Inc, One Allison Way, IN46222 

INDIANAPOLIS, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210503 
(210) Søknadsnr.: 200015136 
(730) Innehaver: 
 Skagerrak-Holding AS, Hegdalringen 27, 3261 LARVIK, 

Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212954 
(210) Søknadsnr.: 200109295 
(730) Innehaver: 
 FELLESKJØPET AGRI SA, Postboks 469 Sentrum, 0105 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.10 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221279 
(210) Søknadsnr.: 200300267 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 221280 
(210) Søknadsnr.: 200300268 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 226477 
(210) Søknadsnr.: 200404798 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227539 
(210) Søknadsnr.: 200406811 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 227895 
(210) Søknadsnr.: 200408452 
(730) Innehaver: 
 Distribution & Marketing GmbH, Nonntaler Hauptstrasse 

36, 5020 SALZBURG, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 231515 
(210) Søknadsnr.: 200408929 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234064 
(210) Søknadsnr.: 200513337 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 234789 
(210) Søknadsnr.: 200601287 
(730) Innehaver: 
 Gimmersta Wallpaper AB, Mariedalsgatan 7 3tr, 50338 

BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, 10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 236850 
(210) Søknadsnr.: 200511616 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 241305 
(210) Søknadsnr.: 200704607 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241306 
(210) Søknadsnr.: 200704608 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 241307 
(210) Søknadsnr.: 200704609 
(730) Innehaver: 
 KJUS North America, Inc., 4940 Pearl East Circle, Ste. 

300, CO80301 BOULDER, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 246307 
(210) Søknadsnr.: 200709236 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247342 
(210) Søknadsnr.: 200801893 
(730) Innehaver: 
 Semantix International AB, Linnégatan 89E, 11523 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 247900 
(210) Søknadsnr.: 200701414 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 250643 
(210) Søknadsnr.: 200900991 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260168 
(210) Søknadsnr.: 20100601A 
(730) Innehaver: 
 TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, CA95002 SAN 

JOSE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260396 
(210) Søknadsnr.: 201100605 
(730) Innehaver: 
 AAMP of Florida, Inc., 15500 Lightwave Drive, FL33760 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 260518 
(210) Søknadsnr.: 201101056 
(730) Innehaver: 
 American Cigarette Company (Overseas) Ltd, Route de 

France 17, 2926 BONCOURT, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261092 
(210) Søknadsnr.: 201100551 
(730) Innehaver: 
 Elektrikertjenestern Halden, Blokkhusgata 3, 1767 

HALDEN, Norge 
ELEKTRIKERTJENESTEN SARPSBORG-
FREDRIKSTAD AS, Produksjonsveien 13, 1618 
FREDRIKSTAD, Norge 

  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 261102 
(210) Søknadsnr.: 201104101 
(730) Innehaver: 
 TietoEVRY Oyj, Keilalahdentie 2-4, 02101 ESBO, Finland 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 263340 
(210) Søknadsnr.: 201110097 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263589 
(210) Søknadsnr.: 201106581 
(730) Innehaver: 
 LYSSAND-FREKHAUG AS, Ulsmåveien 7, 5224 

NESTTUN, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 264091 
(210) Søknadsnr.: 201112414 
(730) Innehaver: 
 CERVO AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267154 
(210) Søknadsnr.: 201202604 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269529 
(210) Søknadsnr.: 201212913 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 274914 
(210) Søknadsnr.: 201306331 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277906 
(210) Søknadsnr.: 201301481 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279947 
(210) Søknadsnr.: 201412888 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 279950 
(210) Søknadsnr.: 201412890 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 280779 
(210) Søknadsnr.: 201414846 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 281191 
(210) Søknadsnr.: 201414854 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 282238 
(210) Søknadsnr.: 201503761 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 283509 
(210) Søknadsnr.: 201414856 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 286241 
(210) Søknadsnr.: 201514767 
(730) Innehaver: 
 CK Hutchison Enterprises Limited, Vistra Corporate 

Services Centre, Wickhams Cay II, 1110 ROAD TOWN, 
TORTOLA, De britiske jomfruøyene 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 287245 
(210) Søknadsnr.: 201601170 
(730) Innehaver: 
 Guangdong Senssun Electronic Technology Co., Ltd, NO. 

28, SI MIAO ROAD, MODERN CHINESE MEDICINE 
PARK IN SOUTH CHINA, NANLANG TOWN, 
ZHONGSHAN, GUANGDONG, Kina 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 290085 
(210) Søknadsnr.: 201605973 
(730) Innehaver: 
 Zoo Support Scandinavia, Kistagången 20 B 3tr, 16440 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 294650 
(210) Søknadsnr.: 201707243 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296873 
(210) Søknadsnr.: 201714224 
(730) Innehaver: 
 RYGR BRYGGHUS AS, Plogfabrikkvegen 15, 4353 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 296887 
(210) Søknadsnr.: 201714225 
(730) Innehaver: 
 RYGR BRYGGHUS AS, Plogfabrikkvegen 15, 4353 

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

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 298631 
(210) Søknadsnr.: 201800574 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300813 
(210) Søknadsnr.: 201805898 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 300857 
(210) Søknadsnr.: 201807551 
(730) Innehaver: 
 SAJACO NORDIC AS, Høstbakken 11, 1793 TISTEDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 304317 
(210) Søknadsnr.: 201901926 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
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(111) Reg.nr.: 305292 
(210) Søknadsnr.: 201900552 
(730) Innehaver: 
 Cleanbox Technology, Inc., 222 2nd Avenue South 17th 

Floor, TN37201 NASHVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 312038 
(210) Søknadsnr.: 202007076 
(730) Innehaver: 
 Cleanbox Technology, Inc., 222 2nd Avenue South 17th 

Floor, TN37201 NASHVILLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313128 
(210) Søknadsnr.: 202010250 
(730) Innehaver: 
 SixRing Inc., 4600 Eighth Avenue Place East 525 - 8th 

Avenue SW, ABT2P1G1 CALGARY, Canada 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS, Ekebergveien 225 B, 

1162 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 313130 
(210) Søknadsnr.: 202013202 
(730) Innehaver: 
 KRONSTEINGRUPPEN AS, Markveien 18, 8402 

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

plass, 0028 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 89161 
(210) Søknadsnr.: 109617 
(730) Innehaver: 
 Continental Fruit B.V., Albusstraat 5, 4903RG 

OOSTERHOUT, Nederland 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 94067 
(210) Søknadsnr.: 120989 
(730) Innehaver: 
 SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 92110 

CLICHY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.29 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 94613 
(210) Søknadsnr.: 120977 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 97411 
(210) Søknadsnr.: 121136 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202006376 
(730) Søker: 
 Brännaren 18 Fastighets AB, c/o Ailon Group AB, Box 

5855, 10240 STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(210) Søknadsnr.: 202007641 
(730) Søker: 
 Banse LLC, 2815 Elliot Avenue,, Suite 100, WA98121 

SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 107091 
(210) Søknadsnr.: 19782882 
(730) Innehaver: 
 Saint-Gobain High Performance Solutions UK Limited, 

Saint-Gobain House, East Leake, Loughborough, 
LE126JU LEICESTERSHIRE, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 107243 
(210) Søknadsnr.: 19781887 
(730) Innehaver: 
 Giorgio Armani SpA, Via Borgonuovo 11, 20121 MILANO, 

Italia 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS, Postboks 359  

Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.19 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 108740 
(210) Søknadsnr.: 19802250 
(730) Innehaver: 
 KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 4-1, 

Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-ku, 105-6111 
TOKYO, Japan 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 109514 
(210) Søknadsnr.: 19802249 
(730) Innehaver: 
 KYB Corporation, World Trade Center Bldg., 4-1, 

Hamamatsu-Cho 2-Chome, Minato-ku, 105-6111 
TOKYO, Japan 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 111165 
(210) Søknadsnr.: 19810453 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1280420 
(210) Søknadsnr.: 201815739 
(730) Innehaver: 
 ALO, LLC, 6670 Flotilla Street, CA90040 COMMERCE, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 136481 
(210) Søknadsnr.: 19870013 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1430210 
(210) Søknadsnr.: 201815747 
(730) Innehaver: 
 ALO, LLC, 6670 Flotilla Street, CA90040 COMMERCE, 

USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
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(111) Reg.nr.: 178271 
(210) Søknadsnr.: 19953374 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 193697 
(210) Søknadsnr.: 199804419 
(730) Innehaver: 
 OBRESPONS AS, Eidsvåglien 34, 5104 EIDSVÅG I 

ÅSANE, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 206390 
(210) Søknadsnr.: 19946854 
(730) Innehaver: 
 Publicis Media Limited, 1st Floor 2 Television Centre, 101 

Wood Lane, W127FR LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 206662 
(210) Søknadsnr.: 200005928 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 207259 
(210) Søknadsnr.: 199902101 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208143 
(210) Søknadsnr.: 200011482 
(730) Innehaver: 
 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 STUTTGART, 

Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 APACE IP AS, Parkveien 55, 0256 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210503 
(210) Søknadsnr.: 200015136 
(730) Innehaver: 
 Skagerrak-Holding AS, Hegdalringen 27, 3261 LARVIK, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 212314 
(210) Søknadsnr.: 200102690 
(730) Innehaver: 
 Credit Agricole Cheuvreux, 9 quai Président  Paul 

Doumer, 92400 COURBEVOIE, Frankrike 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 212954 
(210) Søknadsnr.: 200109295 
(730) Innehaver: 
 FELLESKJØPET AGRI SA, Postboks 469 Sentrum, 0105 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.10 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 227539 
(210) Søknadsnr.: 200406811 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 227895 
(210) Søknadsnr.: 200408452 
(730) Innehaver: 
 Distribution & Marketing GmbH, Nonntaler Hauptstrasse 

36, 5020 SALZBURG, Østerrike 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 234064 
(210) Søknadsnr.: 200513337 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
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(111) Reg.nr.: 234789 
(210) Søknadsnr.: 200601287 
(730) Innehaver: 
 Gimmersta Wallpaper AB, Mariedalsgatan 7 3tr, 50338 

BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Valea AB, Box 7086, 10387 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 247342 
(210) Søknadsnr.: 200801893 
(730) Innehaver: 
 Semantix International AB, Linnégatan 89E, 11523 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.04 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 250643 
(210) Søknadsnr.: 200900991 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263340 
(210) Søknadsnr.: 201110097 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263589 
(210) Søknadsnr.: 201106581 
(730) Innehaver: 
 LYSSAND-FREKHAUG AS, Ulsmåveien 7, 5224 

NESTTUN, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 268767 
(210) Søknadsnr.: 201209934 
(730) Innehaver: 
 Achaval-Ferrer SA, Cobos 2601 - Perdriel, Provincia de 

Mendoza, 5509 LUJAN DE CUYO, Argentina 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274914 
(210) Søknadsnr.: 201306331 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 

(111) Reg.nr.: 277906 
(210) Søknadsnr.: 201301481 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279947 
(210) Søknadsnr.: 201412888 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279950 
(210) Søknadsnr.: 201412890 
(730) Innehaver: 
 PG FLOW SOLUTIONS AS, Lærumveien 100, 3074 

SANDE I VESTFOLD, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 280779 
(210) Søknadsnr.: 201414846 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281191 
(210) Søknadsnr.: 201414854 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283509 
(210) Søknadsnr.: 201414856 
(730) Innehaver: 
 E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, CA95354 

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

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 293869 
(210) Søknadsnr.: 201704023 
(730) Innehaver: 
 Matsmart in Scandinavia AB, Box 613, 10132 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Amanda Vikingsson, Matsmart In Scandinavia AB, 

Östgötagatan 12, 11516 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293889 
(210) Søknadsnr.: 201704045 
(730) Innehaver: 
 Matsmart in Scandinavia AB, Box 613, 10132 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Amanda Vikingsson, Matsmart In Scandinavia AB, 

Östgötagatan 12, 11516 STOCKHOLM, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294650 
(210) Søknadsnr.: 201707243 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300717 
(210) Søknadsnr.: 201704784 
(730) Innehaver: 
 Home Furnishing Nordic AB, Box 605, 25106 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 300813 
(210) Søknadsnr.: 201805898 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 302242 
(210) Søknadsnr.: 201811275 
(730) Innehaver: 
 JOBBNORGE AS, Sjøgata 50, 8006 BODØ, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.06 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 304259 
(210) Søknadsnr.: 201707901 
(730) Innehaver: 
 SECURMARK SCANDINAVIA AS, Vikaveien 31 B, 4817 

HIS, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 304317 
(210) Søknadsnr.: 201901926 
(730) Innehaver: 
 Teva Pharmaceuticals International GmbH, 

Schlüsselstrasse 12, 8645 JONA, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305864 
(210) Søknadsnr.: 201905062 
(730) Innehaver: 
 Home Furnishing Nordic AB, Box 605, 25106 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305865 
(210) Søknadsnr.: 201905063 
(730) Innehaver: 
 Home Furnishing Nordic AB, Box 605, 25106 

HELSINGBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 308984 
(210) Søknadsnr.: 201916323 
(730) Innehaver: 
 Vital Proteins LLC, 3400 Wolf Road, IL60131 FRANKLIN 

PARK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.28 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 311863 
(210) Søknadsnr.: 202012073 
(730) Innehaver: 
 CORIGHT AS, Karl Johans gate 8, 0154 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
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(111) Reg.nr.: 81135 
(210) Søknadsnr.: 100777 
(730) Innehaver: 
 Thermphos (China) Food Additive Co Ltd, Shenmeng 

Road, Xuzhou, 221007 JIANGSU PROVINCE, Kina 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 94067 
(210) Søknadsnr.: 120989 
(730) Innehaver: 
 SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'Asnières, 92110 

CLICHY, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2020.12.29 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 94613 
(210) Søknadsnr.: 120977 
(730) Innehaver: 
 AVENTISUB LLC, 55 Corporate Drive, NJ08807 

BRIDGEWATER, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 97411 
(210) Søknadsnr.: 121136 
(730) Innehaver: 
 Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.01.05 
  

 
 

 



 overprøving  varemerker 2021.01.25 - nr 04/21

161 
 

Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 120540 
(210) Søknadsnr.: 19813245 
(151) Reg.dato.: 1985.04.11 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2021.01.15 

(540) Gjengivelse av merket 

 
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 8   Manuelt drevne redskaper og håndverktøy i form av 
sakser, sauesakser, hagesakser, neglekuttere, 
støpeøser og øser til teknisk bruk, øsekar for båter, kull- 
og melskuffer (redskap), meisler, høvler, håndsager, 
hånddriller, drillbor (ikke elektriske), håndøkser, økser, 
sigder, krumkniver, filer, hammere, klubber, trehammere, 
skrutrekkere, skrunøkler, murskjeer, planteskjeer, 
brenneverktøy, ikke-elektriske loddbolter, knipetenger, 
nebbtenger, parallelltenger, små rørtenger, brekkstenger, 
avbitertenger, hovtenger, knipetenger, nagle-, spiker- og 
stifttrekkere, spisshakker, pigghakker, kilhakker, skyfler 
og måkeredskaper, knivsmedvarer (ikke opptatt i andre 
klasser), gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen. 

  Klasse 11   Apparater og utstyr til oppvarming, dampproduksjon, 
kjøling, tørking, ventilasjon og vanntilførsel, samt 
sanitære apparater og utstyr, koke- og stekeapparater og 
-innretninger. 

  Klasse 12   Hele klassene. 
  Klasse 18   Hele klassene. 
  Klasse 20   Møbler, speil (ikke opptatt i andre klasser), 

billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre 
kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, 
fiskeben, skilpadde, rav, perlemor, merskum, celluloid og 
erstatningsstoffer for alle disse materialer eller av plast. 

  Klasse 21   Små bærbare beholdere til husholdnings- og 
kjøkkenbruk (ikke av edelmetall eller plett og ikke 
elektriske); kammer og svamper (til annet bruk enn 
medisinsk eller kirurgisk); børster (unntatt pensler), 
børstemakermaterialer; redskaper (ikke elektriske) til 
rengjøringsformål, materiell til rengjøringsformål; stålull; 
råglass eller halvfabrikata av glass (unntatt 
bygningsglass), glassvarer (ikke opptatt i andre klasser), 
porselen og og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); 
øsekar til husholdningsbruk. 

  Klasse 29   Hele klassen. 
  Klasse 30   Hele klassen. 
  Klasse 32   Hele klassen. 
  Klasse 33   Hele klassen. 
 
(730) Innehaver: 

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

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

STAVANGER, Norge 
 Kravstiller: 
 CANION AS, Dr. Lies gate 12, 9008 TROMSØ, Norge 
 Kravstillers  fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 216531 
(210) Søknadsnr.: 200203172 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 50/02 – 2002.12.09 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2021.01.12 

(540) Gjengivelse av merket 

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

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

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

 
(730) Innehaver: 

 Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Advokatfirmaet Wiersholm AS, Postboks 1400 Vika, 0115 
OSLO, Norge 

 Kravstiller: 
 Collectia A/S, Abildager 11, 2605 BRØNDBY, Danmark 
 Kravstillers  fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS, Postboks 

678 Sentrum, 0106 OSLO, Norge 
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Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer

(111) Reg.nr.: 0885088 
(210) Søknadsnr.: 200606634 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 25/07 - 2007.06.18 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2020.07.21 

(540) Gjengivelse av merket

(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6   Goods of common metal not included in other classes.
Klasse 7   Machines and machine tools.
Klasse 17   Flexible pipes, not of metal, rubber, gum, asbestos and

goods made from these materials and not included in 
other classes; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials. 

(730) Innehaver:
Steyr-Werner Technischer Handel GmbH, Gersthofer
Straße 29-31, 1180 WIEN, Østerrike

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Kravstiller:
Kongsberg Automotive ASA, Postboks 62, 3602
KONGSBERG, Norge
Kravstillers  fullmektig:
ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge
Avgjørelse:
Kravet om administrativ overprøving har blitt trukket og
saken er hevet.

(111) Reg.nr.: 0938732 
(210) Søknadsnr.: 200712988 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 12/08 - 2008.03.17 

Krav om
administrativ
overprøving
innlevert: 2019.11.06 

(540) Gjengivelse av merket

GIANT 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7   Lifts (other than ski-lifts); elevators (lifts); capstans;

hoists; lift belts; moving staircases (escalators); elevating 
apparatus; escalators; lifting equipments; handling 
apparatus for loading and unloading; derrick cribs; crane 
(lifting and hoisting apparatus); conveyors (machines); 
jacks (machines); hydraulic components (not including 
vehicle hydraulic system); waste disposals. 

(730) Innehaver:
Zhejiang Giant Holding Ltd., No. 68, Tai'an Road, Nanxun
Town, Huzhou, ZHEJIANG, Kina
Kravstiller:
Toine Brock Constructie/Mechanisatie B.V., Industrielaan
2, 5061KC OISTERWIJK, Nederland
Kravstillers  fullmektig:
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301
SANDNES, Norge
Avgjørelse:
Patentstyret har kommet til at int.reg. 938732, GIANT, skal
slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven §
37.
Avgjørelsen ble endelig 2020.05.11.
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Fornyelser 
 
 

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

107091 2031.01.08 
  

 
107101 2031.01.08 
  

 
107105 2031.01.08 
  

 
107146 2031.01.08 
  

 
107182 2031.01.15 
  

 
107201 2031.01.15 
  

 
107262 2031.01.22 
  

 
107294 2031.01.22 
  

 
107325 2031.01.29 
  

 
107335 2031.01.29 
  

 
107380 2031.02.05 
  

 
107714 2031.03.05 
  

 
107715 2031.03.05 
  

 
107734 2031.03.05 
  

 
107736 2031.03.05 
  

 
107839 2031.03.19 
  

 
108389 2031.05.21 
  

 
109214 2031.08.20 
  

 
110460 2031.11.19 
  

 
143745 2031.01.10 
  

 
143961 2031.01.31 
  

 
143988 2031.01.31 
  

 
143990 2031.01.31 
  

 
143992 2031.01.10 
  

 
144082 2031.02.14 

144083 2031.02.14 
  

 
144396 2031.01.31 
  

 
144407 2031.03.14 
  

 
144457 2031.03.14 
  

 
144544 2031.03.21 
  

 
144879 2031.04.25 
  

 
145117 2031.02.21 
  

 
145245 2031.05.30 
  

 
145362 2031.06.06 
  

 
145378 2031.06.06 
  

 
145534 2031.06.13 
  

 
145983 2031.07.11 
  

 
146645 2031.08.29 
  

 
146770 2031.09.05 
  

 
147181 2031.10.10 
  

 
148059 2031.12.19 
  

 
203562 2030.07.06 
  

 
205097 2030.10.05 
  

 
206390 2031.01.11 
  

 
206416 2031.01.11 
  

 
206530 2031.01.18 
  

 
206535 2031.01.18 
  

 
206582 2031.01.18 
  

 
206737 2031.02.01 
  

 
206754 2031.02.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

206834 2031.02.08 
  

 
206867 2031.02.08 
  

 
206869 2031.02.08 
  

 
206922 2031.02.15 
  

 
207075 2031.02.22 
  

 
207105 2031.02.22 
  

 
207116 2031.02.22 
  

 
207178 2031.03.01 
  

 
207245 2031.03.01 
  

 
207275 2031.03.08 
  

 
207338 2031.03.08 
  

 
207421 2031.03.15 
  

 
207431 2031.03.15 
  

 
207445 2031.03.15 
  

 
207501 2031.03.21 
  

 
207502 2031.03.21 
  

 
207509 2031.03.21 
  

 
207571 2031.03.22 
  

 
207658 2031.03.29 
  

 
207663 2031.03.29 
  

 
208182 2031.04.19 
  

 
208183 2031.04.19 
  

 
208188 2031.04.19 
  

 
208263 2031.04.26 
  

 
208403 2031.05.03 
  

 
208642 2031.05.18 
  

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

209476 2031.07.12 
  

 
209681 2031.08.02 
  

 
210187 2031.08.30 
  

 
210550 2031.09.20 
  

 
210869 2031.10.04 
  

 
258076 2030.07.16 
  

 
258145 2031.01.10 
  

 
258178 2031.01.12 
  

 
258179 2031.01.12 
  

 
258204 2031.01.13 
  

 
258275 2031.01.18 
  

 
258276 2031.01.18 
  

 
258285 2031.01.18 
  

 
258290 2031.01.18 
  

 
258558 2031.02.07 
  

 
258656 2031.02.11 
  

 
258943 2031.03.01 
  

 
259313 2031.03.23 
  

 
259315 2031.03.23 
  

 
259401 2031.03.30 
  

 
259440 2031.04.01 
  

 
260138 2031.01.07 
  

 
260139 2031.01.07 
  

 
260168 2031.01.06 
  

 
260278 2031.01.13 
  

 
260327 2031.01.20 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

260411 2031.01.21 
  

 
260448 2031.01.25 
  

 
260480 2031.06.21 
  

 
260559 2031.01.25 
  

 
260563 2031.02.03 
  

 
260616 2031.02.02 
  

 
260672 2031.02.10 
  

 
260673 2031.02.09 
  

 
260970 2031.01.07 
  

 
260996 2031.02.21 
  

 
261050 2031.02.24 
  

 
261062 2031.02.24 
  

 
261065 2031.03.07 
  

 
261082 2031.02.25 
  

 
261092 2031.01.14 
  

 
261098 2031.03.04 
  

 
261132 2031.03.03 
  

 
261142 2031.02.15 
  

 
261194 2031.03.04 
  

 
261233 2031.03.17 
  

 
261302 2031.03.24 
  

 
261306 2031.03.21 
  

 
261321 2031.03.18 
  

 
261378 2031.03.18 
  

 
261396 2031.03.23 
  

 
261426 2031.03.17 
  

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

261427 2031.03.17 
  

 
261484 2031.03.23 
  

 
261533 2031.04.08 
  

 
261612 2031.04.11 
  

 
261613 2031.04.11 
  

 
261653 2031.03.03 
  

 
261654 2031.03.03 
  

 
261819 2031.04.18 
  

 
261828 2031.04.18 
  

 
261832 2031.03.08 
  

 
261877 2031.03.16 
  

 
261879 2031.03.16 
  

 
261984 2031.03.22 
  

 
262203 2031.03.17 
  

 
262264 2031.06.01 
  

 
262272 2031.06.01 
  

 
262706 2031.07.12 
  

 
262829 2031.08.01 
  

 
262893 2031.04.11 
  

 
263069 2031.08.09 
  

 
263070 2031.08.09 
  

 
263181 2031.03.10 
  

 
263285 2031.03.25 
  

 
263364 2031.03.10 
  

 
263497 2031.08.08 
  

 
264329 2031.06.06 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

264552 2031.12.05 
  

 
265283 2031.07.27 
  

 
265362 2031.12.21 
  

 
265503 2031.04.01 
  

 
265944 2031.02.15 
  

 
266483 2031.04.14 
  

 
271447 2031.03.01 
  

 
275936 2031.03.04 
  

 
278437 2031.03.31 
  

 
40028 2031.03.31 
  

 
40394 2031.01.22 
  

 
57452 2031.01.11 
  

 
57825 2031.03.14 
  

 
57826 2031.03.14 
  

 
57827 2031.03.14 
  

 
57978 2031.05.18 
  

 
8043 2031.02.10 
  

 
81075 2031.02.03 
  

 
8121 2031.02.10 
  

 
81212 2031.02.18 
  

 
81242 2031.03.03 
  

 
81307 2031.03.17 
  

 
81736 2031.05.19 
  

 
82184 2031.07.21 
  

 
82736 2031.09.22 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0374167 2030.12.29 
  

 
0458264 2030.12.30 
  

 
0565334 2030.12.28 
  

 
0737870 2030.05.24 
  

 
0745886 2030.11.30 
  

 
0746732 2030.11.21 
  

 
0748746 2030.11.08 
  

 
0748972 2030.12.27 
  

 
0749271 2030.12.26 
  

 
0750194 2030.12.21 
  

 
0750409 2030.12.27 
  

 
0750534 2030.12.28 
  

 
0750535 2030.12.28 
  

 
0751093 2030.12.27 
  

 
0751147 2030.12.27 
  

 
0752899 2030.12.27 
  

 
0758091 2030.12.30 
  

 
1046781 2030.06.24 
  

 
1061038 2030.11.03 
  

 
1061388 2030.12.03 
  

 
1062536 2030.12.14 
 
 

 

1063094 2030.12.03 
  

 
1063572 2030.12.15 
  

 
1063849 2030.12.14 
  

 
1063895 2030.12.13 
  

 
1063914 2030.12.13 
  

 
1064204 2030.12.20 
  

 
1064410 2030.12.09 
  

 
1064627 2030.11.11 
  

 
1064655 2030.12.28 
  

 
1064862 2030.12.28 
  

 
1065166 2030.12.30 
  

 
1065193 2030.12.17 
  

 
1065672 2030.12.27 
  

 
1065693 2030.12.31 
  

 
1065866 2030.12.27 
  

 
1066135 2030.12.31 
  

 
1067037 2030.12.30 
  

 
1067047 2030.12.29 
  

 
1067050 2030.12.29 
  

 
1067494 2030.12.30 
  

 
1068119 2030.12.23 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1068120 2030.12.28 
  

 
1068157 2030.12.31 
  

 
1068443 2030.12.27 
  

 
1069390 2030.12.28 
  

 
1069657 2030.12.30 
  

 
1070218 2030.12.31 
  

 
1070372 2030.12.22 
  

 
1071127 2030.12.03 
  

 
1071129 2030.12.10 
  

 
1071133 2030.12.10 
  

 
1071486 2030.12.30 
  

 
1072126 2030.12.30 
  

 
1073006 2030.12.28 
  

 
1073468 2030.12.28 
  

 
1074475 2030.12.28 
  

 
1074902 2030.12.30 
  

 
1074903 2030.12.27 
  

 
1074904 2030.12.27 
  

 
1075913 2030.12.16 
  

 
1080974 2030.12.29 
  

 
1082191 2030.12.20 
  

 
1087816 2030.12.06 
 
 

 

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

 
1091833 2030.11.23 
  

 
1097918 2030.12.28 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

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

0545803 2019.12.27 
  

 
0548556 2019.12.27 
  

 
0725034 2019.12.27 
  

 
0725196 2019.12.29 
  

 
0725538 2019.12.29 
  

 
0725696 2019.12.28 
  

 
0726134 2019.12.27 
  

 
0727519 2019.12.27 
  

 
0727523 2019.12.28 
  

 
0728128 2019.12.30 
  

 
0728451 2019.12.29 
  

 
0729174 2019.12.30 
  

 
0731409 2019.12.27 
  

 
0732729 2019.12.30 
  

 
0733673 2019.12.27 
  

 
0734246 2019.12.29 
  

 
0741944 2020.06.27 
  

 
0743589 2020.06.27 
  

 
0743728 2020.06.27 
  

 
0745644 2020.07.01 
  

 
1025157 2019.12.27 
  

 
1026918 2019.12.30 
  

 
1026924 2019.12.29 
  

 
1026927 2019.12.29 
  

 
1026929 2019.12.29 

1027113 2019.12.28 
  

 
1027115 2019.12.31 
  

 
1027141 2019.12.30 
  

 
1027142 2019.12.30 
  

 
1027193 2019.11.11 
  

 
1027776 2019.12.30 
  

 
1027837 2019.12.29 
  

 
1028477 2019.12.28 
  

 
1029972 2019.12.29 
  

 
1030221 2019.12.29 
  

 
1030427 2019.12.29 
  

 
1030945 2019.12.29 
  

 
1031580 2019.12.30 
  

 
1031872 2019.12.30 
  

 
1032081 2019.12.29 
  

 
1034541 2019.12.28 
  

 
1035516 2019.12.30 
  

 
1035660 2019.12.30 
  

 
1037504 2019.12.28 
  

 
1038383 2019.12.28 
  

 
1039202 2019.12.30 
  

 
1040533 2019.11.06 
  

 
1043063 2019.12.31 
  

 
1043064 2019.12.31 
  

 
1044730 2020.07.01 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1044882 2020.07.02 
  

 
1044882 2020.07.02 
  

 
1044972 2020.07.02 
  

 
1045138 2020.07.02 
  

 
1045571 2020.07.01 
  

 
1045976 2020.07.02 
  

 
1046207 2020.06.30 
  

 
1046385 2020.06.30 
  

 
1047617 2020.06.29 
  

 
1051743 2020.06.29 
  

 
1056428 2020.07.01 
  

 
1068805 2019.12.30 
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Rettelse 

I Varemerketidende nr. 26/20 ble int.reg.nr. 1442591 
(201900135), kunngjort med feil i varefortegnelsen. Se 
ny kunngjøring s. 65. 
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